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Hogy állunk? 
Mit hoz a reánk virradt év ? Reményeket 

kössünk-e a jövőhez, vagy csüggedjünk? A fele-
let e kérdésekre a szerint módosul, a mint va-
laki kedvezőn vélekedik a jelenről, vagy fekete 
szemüvegen át nézi, a mi körüle történik. 

Mi részünkről nem látjuk ugyan valami ró-
zsás szinben a világ folyását; de nem szűnünk meg 
reméllni, hogy isten meg fogja áldani mind-
azt, a mi az ő akarata szerint az emberiség el-
nyomott jogainak helyreállítása céljából mai idő-
ben történik. A társadalmi uj alakulások egye-
sek szenvedései nélkül nem eshetnek meg ; de 
bizonyos, hogy a mi az egésznek javára van, I 
az utoljára az egyesnek is üdvére válik. 

Ha mindamellett a szokottnál sűrűbben 
felhangzanak a panaszok, az nem azt mutatja, 
hogy a közállapotok ma szerencsétlenebbek, mint 
régenten voltak, hanem inkább arról tesz tanubi- • 
zonyságot, hogy gyarapodot t az értelem, mely 
a rosszat felismeri, s hogy a humanitási köz-

szellem a szegény embereket elkényeztette és 
igényeiket fokozta. 

Igaz, hogy a világ piacán ma nagyobb a 
nyüzsgés, és egymás sarkára hágnak az emberek ; 
de ez meg onnan van, hogy mindazon ezernyi 
ezeren, kiket évszázadokon keresztül örökségük-
ből kitagadott volt a hatalom, felszabadulva, 
most részüket követelik a világ javaiból, s ez 
az, mi a beati possidentes álmait zavarja. Ha-
zánkban azonban nincs miért aggódni e tekin-
tetben. Kevesebben vagyunk, semhogy a becsü-
letes munkának minden irányban még elég tere 
ne jusson ; pedig a munka az igazi nemzeti 
vagyon. 

Az emberek e versenyében mindenütt a 
munkaosztás nagy elve érvényesülvén, remélhető, 
hogy a politikus csizmadiák s ezekkel ama malcon-
tentusok száma is apadni fog, kik a magok hely-
zetével megelégedve nem levén, általánosítják 
egyéni rossz hangulatukat, kárhoztatják a világot 
és csüggedést terjesztve táplálják a kishitüséget. 

A higgadt szemlélőt pedig sem a tagadha-



tatlan általános haladás elbizottá, sem az egyesek 
szenvedése csüggedtté nem teszi. 

A társadalom általános mozgalma az egy-
házakra is elhatott és helyzetüket megváltoztatta. 
Közeledni látjuk a napot, ha ugyan már el nem 
érkezett, midőn a vallásfelekezetek minden poli-
tikai érdektől megválva, önnön belső szellemi 
értékükre lesznek utalva, és a szerint fognak 
prosperálni, vagy enyészetük felé hanyatlani, a 
mint szent feladatukat, a lelkek megváltását a 
tudatlanság s a világi nyomor bilincseiből mun-
kálni inkább vagy kevésbbé képesek. 

A kor e jelenségében is a munkaosztás, 
mint a haladás szükséges föltétele nyer kifeje-
zést. A lelkész felismerte nagy hivatását és be-
éri saját hivatalából folyó teendőivel, melyek 
nem kevesebbek, mint, hogy legyen híveinek 
lelki atyja, az iskolának felügyelője, az ügybajo-
soknak tanácsadója, a megszorultak segitője, az 
özvegyek és árvák gyámola, a betegek vigasz-
talója, a viszálkodók békítője, az elhízottaknak 
mérséklője és a kishitüeknek lelkesítője. 

Mily végtelen mező az üdvös tevékenységre, 
mely kihíva a férfierőt, a legjobbak törekvé-
sére érdemes! Há t ha még; azt a sok teendőt 
is hozzá vesszük, melyet mai időben az állam 
rak a lelkész vállaira : bizony a rosszakarat 
sem fogja a társadalom haszontalan tagjának mond-
hatni a papot és meg fog hajolni ugy az egy-
házi intézmény, mint annak képviselője előtt. 

Örömmel constatálhatjuk, hogy az egyház 
fungáló tagjai hivatásuk ama sokoldalú jelentő-
ségét mindinkább belátva életüket ahhoz képest 
intézik. 

Ha valaki lapunk mult évi folyamát az 
elébbiekkel összehasonlítja, meglepetéssel fogja 
tapasztalni, mennyire változtak a tárgyak, me-
lyek felé az egyházi férfiak érdeklődése fordul. 
Míg ezelőtt csaknem kizárólag az egyház külső 
viszonyai, közigazgatási és interconfessionalis kér-
dések foglalkoztatták az elméket, ma inkább oly 
kérdésekre fordul a közfigyelem, melyek vagy a 
hívek lelki szükségeit, az egyháztagok egyesítő 
kapcsát, a hitéletet illetik, vagy a lelkészet szel-
lemi s anyagi föltételeit, szóval az egyház po-
sitiv belső érdekeit tárgyalják. 

Az a sok »Hol a b a j / ^Hol a nagyobb 
b a j / j H o l a legnagyobb b a j / mire a cím és 

panasz egyhangúsága miatt némely kényesebb 
olvasó tán rá is únt, utoljára is csak azt tette 
nyilvánvalóvá, hogy eszmélünk, hogy komoly aka-
rat és szándék létezik a baj okait fölkeresni és 
azok megszüntetésén dolgozni. Csakugyan a pana-
szokkal egyidejűleg a bajok orvoslására is meg-
történtek az intézkedések. 

Ilyen első sorban az, hogy nagyobb gondot 
kezdünk forditani az ifjúságnak nyújtandó vallás-
tanitásra. A dunamelléki ref. egyházkerület úgy 
a népiskolák, mint a gymnasium részére uj tan-
könyveket készíttetett és adott ki a tantervben 
megállapított beosztás szerint, mely tankönyvek 
a vallásnak ugy történelmi fejlődését, mint elmé-
leti örök igazságait taninódszerileg tárgyalják. 
Hasonló intézkedéseket tettek e tekintetben a 
többi superintendentiák is, úgy hogy maholnap 
lesz miben válogatni s akkor győzzön, a mi 
a legjobb. 

Az ág. hitv. iskolák eddig sem voltak jó 
vallási tankönyvek hijjával; legközelebb meg a 
dunántúli evang. egyházkerület Luther kis kátéja 
methodicus átdolgozásával gazdagította a tan-
könyvirodalom e fontos ágát. 

A jobbra fordulást siettető második nagy 
jelentőségű ténynek tekinthető a vasárnap megün-
neplése tárgyában megindult és mind szélesebb 
körökre kiterjedő mozgalom. Különösen fontosnak 
látjuk ezt, az emberek azon osztályára való te-
kintetből, mely testi munkával, arca verejtékében 
keresve kenyerét, végre arról is megfeledkeznék, 
hogy halhatatlan lelke és emberi méltósága van. 
Legyen azért minden héten legalább egy nap, 
mikor visszavonulva a mindennapi élet terheitől, 
emberi nemesb hivatására is gondolhasson és 
megismerkedjék azon nemzeti és emberiségi célok-
kal, melyeknek a legszegényebb ember is szol-
gálhat, és azoknak szolgálva részese lesz a mívelt o ' ö 

lelkek boldogságának 
E szent ügy előmozditására indított meg 

Czelder Márton atyánkfia ugyancsak a lefolyt év-
ben > Vasá rnap i cím alatt egy néplapot, mely-
nek mentül szélesebb elterjedését nemcsak azok 
érdekében óhajtjuk, kik abból értelmi felvilágo-
sodást, erkölcsi erősödést és lelki épülést merít-
hetnek, hanem közvetve az egyház érdekében is, 
melynek jövője a népnek valláserkölcsi irányban 
történendő felvilágosításától függ. 



Keresztyéni szép törekvésnek mondható az 
is, hogy a társországokban idegen ajkúak közt 
elszórva élő hitrokonaink lelki gondozása élénken 
foglalkoztatja egyházunk jobbjait. Különösen a 
dunántúli ref. egyházkerület Slavoniában Daruvá-
rott állandó missió felállítását határozta el, és 
nem kétkedünk, hogy az esdő szózat, — melyet a 
nemzeti úgy, mint vallási szempontból egyiránt 
szent ügy gyámolitása iránt a nagy közönséghez 
intéztek, — nem téveszti el célját, és meg fogja 
találni útját a szívekhez. 

A keresztyén kegyesség hasonló szép nyil-
vánulása Czékus István, tiszai evang. püspöknek 
abbeli indítványa, hogy a II. József császár által 
1781. október 25-ikén kibocsátott türelmi parancs 
emlékére, a mely 230 anyaegyház uj életre kel-
tet eredményezte, 1881-ben, mint a nagy ese-
mény százados évfordulóján, örömünnep rendez-
tessék, és az ezen alkalomból eszközlendő na-
gyobb mérvű adakozásokból szegényalap létesíttes-
sék. Mily sikere lesz ez emberszerető indítvány-
nak, előre nem tudhatjuk, de Czékus ismeretes 
buzgalma és elfáradni nem tudó munkássága 
mellett a lehető legszebb eredmény várható. 
Igaz, hogy a feladat nagyságához képest az offer-
toriumokból begyülő összeg a legjobb esetben 
is csak csekély kezdeményezés lesz; ámde pro-
testáns egyházunk körében az a dolgok rendes 
sora, hogy kicsi kezdetből, mustármagból növe-
kednek a nagy fák, melyekre a jó tékonyság ma-
darai reászállnak és fészket raknak ágain. Adja 
a jó Isten, hogy ez esetben is úgy legyen! 

Nem kisebb jelentőségű ugyancsak Czékus 
István püspöknek m. é. augusztus 11-kén Dob-
sinán tartott közgyűlésen tett indítványa, egy, 
100 árva befogadására alkalmas kerületi evang. 
árvaház ügyében, mely egyhangúlag elfogadtat-
ván, az életbeléptetésre teendő javaslatok elké-
szítésére bizottság küldetett ki. 

Ezek mind oly jelenségek, melyek egyházi 
hitéletünk örvendetes jobbra fordultára mutatnak. 
Nem bíbelődünk többé annyit a külső formákkal, 
az egyház örökös rendezésével és közigazgatási 
kérdésekkel, hanem kezdjük azokra a kérdésekre 
fordítani gondunkat, a melyekért a formák létez-
nek. Miután háztartásunkat a pátensi mozgalmak 
óta utcunque berendeztük, most már minden em-
ber érzi, ha okát adni nem tudná is, hogy ko-

molyabb munkához kell látnunk, hogy valláser-
kölcsi hivatásunkat teljesítendők az egyház belső 
kérdéseivel kell foglalkoznunk. Ez a dolgok ren-
des folyamatjában nyilvánuló logika, mely az ér-
telemre kényszerítőleg hatván, szüli a közvéle-
ményt és ösztönzi az embereket oly sorrendben 
való cselekvésre. 

Nem szóltam még a mult év legfontosabb 
eseményéről, a reform, egyházkerületek konvent-
jéről, mely elhatározta, hogy a reánk virradt év 
október hava végén közzsinatot fogunk tartani. 

E kérdés is el volna e szerint döntve és 
közel száz évi időköz után ismét zsinatunk lenne, 
erősödve az erdélyi superintendentia csatlakozása 
által, de kifeléhatásában viszont nagyonis meg-
gyöngítve az által, hogy az ág. hitvallásuakkal 
nem egyetértőleg, nem egyidejűleg tartatnék. -

Más tekintetben sem igen kedvezők a zsi-
natra nézve az előjelek. Sokan az intéző körök-
ből nem tudnak a mai viszonyok közt tartandó 
zsinat eszméjével megbarátkozni; sőt a nagy kö-
zönségnél is az érdeklődés a zsinat iránt nem-
csak hogy az ügy nagy fontosságával arányban 
nincsen, hanem Őszintén szólva, általános elhide-
gülést, teljes közönyt kell constatálnunk. 

Mindenesetre felötlő jelenség, hogy a mi 
éveken keresztül a leghőbb óhajtás tárgya volt, 
épen a valósulás pillanatában hidegséggel fogad-
tatik ; pedig tény, hogy így van. 

Sok volna e jelenség okait rendre felsorolni, 
mert Boileau-val szólva, ^ mondj el mindent, s mes-
ter lész' az unalomban* (le grand art d'ennuyer c'est 
de toujours tout dire). De egyet nem szabad 
elhallgatnom. 

Mióta szabadabban lélegzünk s a megkötiynyí-
tett érintkezés folytán és a sajtó utján egymás bajai-
val jobban megismerkedtünk, mind tisztábban ki-
tűnt, hogy a két millió lelket számláló magyar 
kálvinistaság, keresztyén kötelességét azon gyön-
gék irányában, kik segélyére szorultak, számará-
nyához képest nem teljesíti, s hogy öt testületre 
oszolva tehetetlen is azon nagy célok teljesítésére, 
melyekért voltaképen létezik. E fogyatkozás tu-
datából fejlődött és idővel mind jobban élénkült 
a közóhajtás, hogy legyen valahára a superinten-
dentiákat egyesítő oly gyűlés, mely tevékeny 
erők nagyobb tömegét hozván mozgásba, elejét 
vehesse a mindenfelől terjedő romlásnak, és al-. 

1* 



k o s s o n ot t , hol a m a g á r a h a g y a t o t t t e h e t e t l e n s é g 
a p u s z t u l á s n a k n e m k é p e s e le j é t venni . 

A n a g y k ö z ö n s é g ily v á r a k o z á s s a l néze t t a 
zs inat e lébe , l esve a zs inat t e endő i t ki tűző kon-
v e n t m e g á l l a p o d á s a i t . A k o n v e n t a z o n b a n , mely 
a z s i n a t t a r t á s t f. évi o k t ó b e r v é g é r e ha t á roz t a , 
m i d ő n a r e n d e z é s m e d d ő t h é m á j á b a m e r ü l v e az 
e g y h á z vitális k é r d é s e i r ő l m e g f e l e d k e z e t t , a zs inat 
t e e n d ő j e ü l é p e n azt tűz te ki, mi felett , amin t fen-
t e b b lá t tuk , a k ö z v é l e m é n y napi r e n d r e tért . M o s t a 
s z e g é n y lelkész, ha a l e e n d ő zs ina t ra gondo l , 
O d y s s e u s s a l m o n d h a t j a : I t h á k á m p a r t j á t e l é r t em, 
d e h a z á m r a n e m i smer t em. Ez az á l t a l ános elhi-
d e g ü l é s főoka . 

Az e g y h á z n a k az á l l amhoz va ló v i s z o n y á b a n 
vá l tozás n e m t ö r t é n t . A va l l ásügy i minisz ter 
e g y r e - m á s r a oly k é r d é s e k e t k é n y t e l e n fölvetni , 
m e l y e k a p r o t e s t á n s f e l e k e z e t e k e t is köze l rő l ér-
deklik. É s s e m m i k é t s é g , h o g y a mul t é v b e n 
j a v a s l a t b a hozo t t közép i sko la i és a k a d é m i a i refor-
m o k k a l a minisz ter t a n ü g y ü n k á l t a l á n o s e m e l é s é t 
célozta . A z o n b a n m i n d a d d i g , m í g a f e l e k e z e t e k tel-
j e s e g y e n j o g ú s á g á t b iz tos í tó t ö rvény , — m e l y any-
nyiszor i gé r t e t e t t , d e m a sincs meg , — lé t re n e m 
jő, az a u t o n o m p r o t e s t á n s fe lekeze t s e m m i f é l e 
oly v á l t o z á s b a be l e n e m e g y e z h e t , me ly iskola-
f e n t a r t ó t ö r v é n y e s j o g a i t s é r e l m e s e n é r in t i ; az ál-
l a m n a k p e d i g n e m ál lhat é r d e k é b e n az o r s z á g 
egy ik l e g t e v é k e n y e b b i s k o l a t a r t ó t ényező j é t , mi-
n ő n e k a p r o t e s t á n s f e l ekeze te t m é g e l l ensége i 
is e l ismerik, m ű k ö d é s é b e n m e g b é n í t a n i . 

Az o r s z á g t ö r v é n y é n e k k é t s é g e n kívül álta-
l á n o s n a k kell l e n n i e ; ez a z o n b a n ki n e m z á r j a azt, 
h o g y a t ö r t é n e l m i l e g ü d v ö s e k n e k b izonyul t t é -
n y e z ő k k e l számol jon . Ezt r emé l jük , v á r j u k is. 

Ballagi Mór. 

T Á R C A . 

Protes táns hírlapirodalom. 
Hazánkban ez iclő szerint — tudtunkkal - 10 prot. 

egyházi hirlap és folyóirat jelenik meg, ami kétségtele-
nül örvendetes jele haladásunknak. Volt idő, amikor a 
mi lapunk volt az egyház egyetlen organuma. Most az 
egyházi ügyek evidentiában tartásának terhén tizen osz-
tozkodunk. Ez a szám kissé soknak látszik ugyan, ha el-
gondoljuk, hogy prot. papjaink" összes száma körülbe-

lül csak 2800, s hogy ezeknek jóformán fele sincs olyan 
anyagi helyzetben, hogy hírlapot, egyedül, saját zsebé-
ből tarthatna, ha elgondoljuk másrészről, hogy a világiak 
megdöbbentő közönyösséggel viseltetnek a protestáns 
sajtó iránt; de végre is a fő az, hogy mind a tiz lap 
megél s ebből azt kell következtetnünk, hogy minde-
gyikre szükség van. 

A legrégibb prot. hirlap a miénk, melynek a jelen 
számmal 24-dik évfolyamát kezdjük meg. E szerint nem-
csak a magyarországi protestáns, de általában a magyar 
hírlapirodalomban is a mi lapunk leghosszabb ideig állt 
egyugyanazon szerkesztő vezetése alatt s minthogy szer-
kesztőnk, mint édes gyermekéhez úgyszólván hozzáfor-
rott lapjához s ez idő szerint — dacára hajlott korának 
— még csak nem is gondol arra, hogy a szerkesztés 
édes terhétől megváljék : föltéve, hogy az isten életének 
kedvez, valószínű, miszerint szerkesztői évei még szapo-
rodni fognak. 

A mi lapunk különben a magyar hírlapok Nesz-
torai közé tartozik, amennyiben — id. Szinnyei József 
kimutatása szerint — 1880 elején 368 hirlap és folyó-
irat jelent meg magyar nyelven s ezek közt a miénk 
korra nézve az Üstökössel együtt 10-dik helyen áll. Leg-
régibb hirlap, t. i. 38 éves, a Debrecen-Nagyváradi 
Értesítő, azután következnek a Gazdasági Lapok és a 
Religio (inindakettő 32 éves), továbbá a Pesti Napló (31 
éves), a Vasárnapi Újság (27 éves), a Politikai Újdonsá-
gok (26 éves), végre az Orvosi Heti Lap, a Vadász- és 
Versenylap és a Győri Közlöny (mindegyik 24 éves). 

A prot. hírlapirodalomban mindjárt a mi lapunk 
után következik korra nézve az unitáriusok kitűnő folyó-
irata, a Keresztény Magvető, mely most töltötte be 15-dik 
évfolyamát, s mely amellett, hogy az unitárius egyház 
érdekeit hűségesen képviseli, s az ezen egyház kebelé-
ben fölmerült eseményeket pontosan regisztrálja, külö-
nösen kitűnik egyháztörténeti és theologiai becses érte-
kezései és közleményei által. 

Az Erdélyi Prot. Közlöny 10 éves; az erdélyi pro-
testánsok jeles organuma, melyben már eddig is sok 
életbevágó, speciális egyházi kérdés lett megbeszélve és 
eldöntve s mely midőn igy a gyakorlati élet szükségle-
teit teljesen kielégíteni képes, másrészről elméleti cikkek 
közlése által az egyháztudományok előbbrevitelén is 
fáradozik. 

Az Egyházi és Iskolai Szemle (Nagy-Enyeden) 5-dik 
évfolyamát töltötte be. Az előbb emiitett Erdélyi Prot. 
Közlöny mellett talán nem is lenne ugyan nélkülözhet-
len, s fentartása az erdélyi egyházi köröknek — azt 
hisszük — némi megerőltetésébe kerül, amennyiben Er-
délyben a református lelkészek száma mindössze 508, s 
ezek közül a legnagyobb rész annyira szegény, hogy 
két la]) járatását kívánni sem lehet tőlük : mindamellett 
szíves örömest üdvözöljük az uj év küszöbén enyedi 
kollégánkat is, mint a mely főképen a theologiai tu-
dományok mivelésére fordít különös gondot, ugy hogy 

1 e tekintetben talán pótolhatja a megboldogult Protestáns 



Tudományos Szemlét. Sokat levonnak azonban értékéből 
azon keserű, személyeskedő, s — őszintén kimondjuk — 
jobb érzésű emberre nézve megbotránkoztató polémiák, 
melyek hasábjainak néha csak egyrészét, máskor legna-
gyobb részét már évek óta elfoglalják. 

A Protestáns Hetilap (Debrecenben) most lejezte be 
2-dik évét s a jövő év elején szerkesztőt cserél. Tóth 
Sámuel, eddigi segédszerkesztő veszi át a lap vezetését, 
flavonkint háromszor fog megjelenni egy-egy íven. A 
Debreceni Protestáns Lap — mert ez lesz az uj lap neve 
— a szerkesztő programmja szerint, a prot. egyház és 1 

iskola körébe vágó gyakorlati kérdésekkel fog első sor-
ban foglalkozni ; ,a doctrinális és hittani kérdésekben 
— írja a szerkesztő — nem szándékozunk ugyan éles 
pártállást foglalni, de mélyen érezzük azon kérdések 
fontosságát és ez idő szerint a mérséklő irányhoz csat-
lakozunk.* A legtisztább szívvel kívánunk a szerkesztő-
nek kitartást azon lap fentartásahoz, mely ha hézagot 
épen nem pótol is, — mert hiszen a tiszántúli egyház-
kerület ügyeire mi is kiváló súlyt fektetünk ; de azért 
mindenesetre kompetal oly nagy protestáns központnak, 
mint Debrecen, egy külön orgánum, mely a helyi viszo-
nyok közvetlen ismerete folytan a helyi érdekek képvi-
selésére is kétségtelenül igen alkalmas lehet. 

Czelder Márton jelenleg három folyóiratot ad ki, 
névszerint a Magyar Prot. Egyházi és Iskolai Figyelőt 
(2-dik évf.), a Vasárnapot (i-ső évf.) és az Evangyéliomi 
Lelkészi Tárt (i-ső évf.). Valóban nem fojthatjuk el 
csudálkozásunkat a fölött, hogy Czelder egy félreeső 
zugban, ahol még vasút, sőt nyomda sincsen, három 
folyóiratot is képes fentartani, s hogy képes volt Felső-
bányából egy kis irodalmi központot teremteni, ahova 
kiválóbb egyházi íróink is gyakran bekopogtatnak dol-
gozataikkal. Ehez ép annyi erély, mint életrevalóság, 
ép annyi lelkesedés az egyházi irodalom iránt, mint irói 
hajlam kívántatik. Czelderben — ugy látszik — mindez 
megvan. Figyelőjében sok becses értekezés látott már 
eddig napvilágot, habár van biz azok közt akárhány, 
melynek irányát és szellemét mi részünkről nem helyesel-
hetjük. A Lelkészi Tárnak munkatársai közt ott találjuk 
legkitűnőbb egyházi szónokainkat. A Vasárnapot hason-
lóképen kiváló erők támogatják. 

.1 Protestáns l'ap 2-dik évfolyamát járja. Kölesden 
(Tolnamegyében) jelenik meg, tehát még félrébb eső 
helyen, mint Czelder folyóiratai; de azért ennek is van-
nak jeles munkatársai. Ez már a szó szoros értelmében 
gyakorlati irányú folyóirat. A legaprólékosabb kérdésre 
is kiterjeszti figyelmét, ha egyszer az a praktikus lel-
készkedés körébe vág, s a fölvetett kérdéseket nem 
tudós papaszemen át vizsgálja, hanem egyszerű, gyakor-
lati felfogással old meg minden problémát, a legnehe-
zebbet és legbonyolultabbat épen ugy, mint a legköny-
nyebbet. Főképen ezen előnyénél fogva az említett fo-
lyóiratnak minden lelkész igen nagy hasznát veheti. Az 
egyházi törvények alkalmazása vagy az egyházi közigaz-
gatás korul hányszor merülnek fel kontroversiák, me-

lyeknek kiegyenlítésénél a jó tanács bizony ráfér min-
denkire. S épen ez az, amivel a Protestáns Pap szíve-
sen szolgai olvasóinak. 

A fenebbi hírlapokon kivül van még tudtunkkal 
egy német nyelvű prot. néplap is, mely tNcicli áer 
Schicht* cím alatt jelenik meg Göllnicbányán. Ezt azon-
ban — sajnos — nincs szerencsénk közelebbről ismerni. 

íme röviden bemutattuk azon organumokat, melyek 
a protestáns érdekek szolgálataban allnak hazánkban. 
Adja isten, hogy a kollégialis szeretet és becsülés hassa 
át mindegyiket s hogy vállvetve, közös erővel munkál-
kodjanak protestáns egyhazunk fölvirágoztatásán. Ha theo-
logiai vagy egyéb kérdésekben egyiknek vagy másiknak 
álláspontja a többiétől eltérne : még ez se zavarja meg 
köztük az egyetértést. A mi egyházi lapjainknak nem 
szabad akár az egyik akár a másik theologiai vagy egy-
házi párt szolgálatában állni. Hagyjuk a partoskodást 
a politikai lapoknak. 

Lapunk szerkesztőjének, ugy hisszük, senki sem 
vetheti szemére, hogy theologiai és egyházi kérdésekben 
nincsenek hatarozott elvei Huszonhárom év óta hirdeti 
saját lapjaban ezeket az elveket oly következetességgel, 
hogy aki nem ismeri, makacssaggal is vádolhatná. De 
azért mint lapszerkesztő soha sem zárta el az ellenvé-
leményüek előtt sem a sorompót. Audiatur et altéra 
pars — ez volt a jelszava eleitől fogva s talán nem csa-
lódunk, ha állítjuk, hogy ennek köszönheti, liogy lapja 
a legválságosabb időket is szerencsésen túlélte s hogy 
midőn egyedül képviselte a sajtóban a ptotestans egy-
ház ügyét, maga köré tudta csoportosítni az egyház 
legkülönbözőbb elemeit. S annál elismerésreméltóbb e 
lap szerkesztőjének ama magatartása, mert a vádak és 
szemrehányások dacára is, hogy t. i. a fővárosi pro-
testáns lap elvtelen, mert nincsen annak határozott ál 
láspontja, — nem hagyta magát megtántorittatni s jel-
szavához a mai napig szívósan ragaszkodott. 

Őszintén kívánjuk, hogy ez legyen jelszavuk lap-
társainknak is s akkor bizton hisszük, hogy működésüket 
megfelelő siker fogja koronázni. 

Ambuláns. 

Húsz év után. 
Isten kegyelméből, a napokban lesz húsz éve, hogy 

egy, az egri protestánsok ünnepélyéről jövő ifjú ember, Bu 
dapesten egy középkorú csaladapa vendégszerető házá-
nál fogadtatott. Az érkezettnek s a kis család minden 
tagjának tekintetén egy uj eszmének fénye ragyogott, 
mely az egész házat betölté : ez a távol országokban 
bujdosó hit- és vérrokonok megmentésének buzgalma, 
az első protestáns magyar missió eszméje volt. Az ifjú 
én valék, a velem lelkesülő család a jó Ifallagié. Par 
napot tervezgetésben, egymás lelkének buzdításában 
töltöttünk. Mert az eszmékért hevülő lelkek egymásnak 
buzditói, lelkesítői. Csatlakozptt hozzánk Törölc Pál s az 
áldott emlékű Székács József. Arról volt szó, hogy az 
apostolok pályajara indulónak s majd küzdőnek, ki szedje 



össze s küldje el a célt támogató kegyadományokat. 
Hat ki más , mondám kérő szóval, mint az eszmé-
nek itt lévő, egyik lelkes barátja, a buzdításban és lel-
kesitésben faradhatatlan Ballagi. És ugy lőn. Köszönet 
érte húsz esztendő után is. Hanem menjünk tovább s 
kérdezzük meg magunkat : van-e bennünk még valami a 
régi buzgalomból, egy szikra azon lángoló lelkesedésből, 
mely egykor boldogította s egy kicsiny fáklyává tette 
életünket ? Van-e a magyar protestáns lelkészi kar s a 
buzgóbb tagok lelkében egy szent elhatározás, mely az om-
lás szélén így szól : érzi lelkünk a pusztulás szelének veré-
sét ; ez fáj nekünk, de nem panaszkodunk tovább; munkára 
tesszük kezünket; Isten segedelmével akarjuk és meglesz1? 
Hala istennek, hogy igennel felelhetünk. Van szívünknek 
szerető buzgalma s tettre, aldozatra kész hevülete pusz-
tuló egyházainkért s azon szűkölködő testvérekért, kik 
mint lelkészek, tanítók, vagy azoknak arvai reánk néznek 
s Isten után segedelmet és megmentést tőlünk várnak. 
Sőt a missió eszméjének nagyobb mérvű munkálkodása 
a hazában és azon kivül, azon szükséges dologtól függ, 
melyet immár meg kell kezdenünk s mely e pár szóban 
foglaltatik: Kezdjünk az egyetemes egyházi közpénztár 
(domesztika) megalapításához ! 

En részemről a mult években a domesztikára gyűj-
tött kis összegecskét, az általam szerkesztett Vasárnap 
percentjéből negyven forintra egészítve ki, ezennel kül-
döm az egyetemes e. közpénztár első pénztárnokához, 
Ballagi Mórhoz, szeretettel kérvén őt, hogy azon meleg 
buzgalommal, melylyel egykor a missió iránt viseltetett, 
karolja fel újból a domesztika eszméjét ; munkálkodjunk 
oda, hogy már ez év őszén, a falevél hullásakor tartandó 
zsinatnak, hitből származott jó cselekedetünk gyümöl-
cséből valamit első alapul felmutathassunk. 

Midőn az egyetemes közpénztár alapításának meg-
kezdése halaszthatatlan s mi annak létesülését nem sza-
bályok alkotásától, hanem az élő, tettre és aldozatra kész 
hitbuzgalom fáradhatlan tevékenységétől várjuk : őszinte 
bizalommal hívom fel szerkesztő- és lelkésztársaimat, 
mint szintén a domesztika megalapítása iránt ezelőtt 
huszonhárom évvel, — midőn a Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap Ballagi Mór szerkesztésében megindult, — 
mélyen érdeklődő hitrokonokat, hogy pusztuló egyhá-
zaink megmentésének, saját testünk sebei gyógyításának 
kötelességszerű nemes munkájában kezdjünk uj esztendőt; 
a magunkért való jótett oltárára gyűjtsünk, adjunk, lel-
kesítsünk s gyűjtésünket, szeretetünk adományait lelkes 
Ballaginkhoz, az egyetemes közpénztár pénztárnokához 
juttassuk el. 

Annak pedig, a ki megcselekedheti, hogy a mi jó 
szívből származó adakozásunk haszna mi reánk térjen, 
az örökkévaló istennek kegyelme, segedelme és szent-
lelke legyen velünk ez esztendőben, áldja meg őszinte 
törekvésünket! Czelder Márton. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Éneklő kar avagy azoknak a tudósoknak és sz. poétáknak 
életrajza, kik által a magyarországi reformátusok most 
használatban levő »énekes könyvében* foglalt énekek szer-
kesztettek. Összegyüjté és irta Kálmán Farkas, gyú'di ref. 

lelkész. Budapest, 1880. Nyom. Hornyánszky Viktor. 
8-rét, 80 lap. 

A hatvanas évek eleje óta foglalkozik Kálmán 
Farkas az énekügygyei ; a lapokban és magán úton, 
folyvást sürgeti énekes könyvünk revízióját dallamban és 
szövegben, kutatva a régi sz. poéták életrajzi adatait, 
kikről e szakmának előző búvárai: Tóth Ferenc és Ré-
vész Imre csak futólag emlékeznek meg, fősúlyt nem 
az énekirók életrajzára, hanem magára énekes köny-
vünkre és ennek történetére fektetvén. 

Már pedig azok a derék atyák, kiknek hymnusait 
néhány százezer magyar ajk zengedezi naponkint, meg-
érdemlik csakugyan, hogy tudjon rólok a közönség any-
nyit, hogy kik voltak ? mikor s mily körülmények közt 
éltek ? Ha a világi dalok, költemények szerzőit óhajtjuk 
s illőnek tartjuk ismerni : nem illő-e, hogy a kantorok, 
lelkészek s minden buzgó lelkek tudjanak valamit szent 
poétáinkról is, akiknek szerzeményeit mindennap éneklik? 
Az Éneklő Kar szerzője több évi fáradsággal gyűjtögeté a 
sz. poéták életére vonatkozó adatokat s most már e 
munka után tudjuk nemcsak azt, amit Tóth Ferenc s 
Révész közlenek, hogy t. i. melyik éneknek ki a szer-
zője ; hanem előttünk all legtöbb énekirónlc élete is a 
főbb vonásokban. Könnyű most már ezt olvasgatni s 
gyönyörködni a sz. poéták sokszor viszontagságos, majd 
fölemelő s lelkesítő, derült vagy leverő életeseményében ; 
könnyű elmondani, hogy egy némelyik életrajz nagyon 
hiányos s nem olyan, a milyet várnunk lehetne ; de ha 
elgondoljuk, hogy az Éneklő Kar legifjabbja is ezelőtt 
jó félszazaddal húnyt el, s az abban szereplő egyének 
többnyire ismeretlen sírokban nyugosznak, valamennyien 
pedig nem egy, de számtalan helyen működtek s hiva-
taloskodtak; s ha elgondoljuk, hogy egy, ifjúsága óta 
egyh történelmi buvárlatokkal foglalkozó Révésznek 
vagy Jakab Eleknek mily tömérdek munkájába került 
nemcsak a 16-dik század reformátorai, Silvester, Dévai 
Biró, Dávid Ferenc, de a jelen században s közvetlenül 
Debrecenben élt Sinai életrajzának megírása is : képzel-
hetjük, hogy a majdnem 50 tagból álló Éneklő Kar 
ezer felé szétszórt, ösmeretlen adatait kifürkészni s egybe-
fűzni mily kitartó szorgalmat s lankadatlan buzgalmat 
igényelhetett s így lehetetlen az elismerést megvonnunk 
Kálmán Farkastól. 

Ezen, 80 lapra terjedő füzetben adja a gyűjtő betű-
rendben 43 hazai énekszerző, 1 (Kornádi N. M.) fordító, 
18 igazitó életrajzát, melyekből e lapokban és a Czelder 
Figyelőjében ís közölt mutatványokat. 

Nem cselekszik vala felesleges dolgot a gyűjtő, 
ha a sz. poéták ric.il, KIK köziil többen az irodalom egy 



vagy más ágában is dicséretesen működtek, ebbeli mű-
ködésüket is bővebben méltányolja s végül kinek-kinek 
helyét az Éneklő Karban kimutatja, azaz szerzemé-
nyeiket belső értékük szerint osztályozza s figyelmeztet 
bennünket azon hymnusainkra, melyeket, az idő tartalmi 
s formai tekintetben túlszárnyalt. Függelékül — a tárgy-
rokonságnál fogva — adhatta volna a halotti énekele 
Íróinak életrajzát is. De mivel mind a négy kerületben 
más-más halotti énekes könyv van használatban : ez utóbbi 
kívánságunk talán lehetetlen is, kivált ha mind a négy-
kerület részéről oly hideg elutasításra talált a gyüjtő> 

mint a minőt irányában a dunántúli kerület tanúsított, 
midőn az idevágó adatok iránt hozzá folyamodott. Csak 
ebből is megítélheted nyájas olvasó, mily sok bajjal jár 
a történet terén való forgolódás. Regényt,, verset, sőt 
tudományos munkát is Írhatsz egy kis tollrágással (pré-
dikációt nem is említvén) ; de históriai dolgokat az 
ujjadból nem szophatsz ; egy, előtted hitványnak látszó 
kis életrajz, egy sz. poéta mohosult sírjának felkutatása, 
vagy egy árva adatocska megszerzése végett mily sok-
felé kell kutatnod, tudakolnod, zörgetned keményén be-
zárolt ajtókon, könyörögnöd kincsek felett guggoló 
Harpagonok előtt, hogy nyújtsanak egy adatmorzsács-
kát, futnod a történelem tüzes szekerén robogó Illyések 
után, hogy vegyenek fel legalább a saraglyába. 
Emlékszünk rá, hogy Kiss Kálmán, mielőtt a szatmári 
ref. e. m. monográfiájának írásához fogott, s Szeremlei 
Sámuel, midőn a néhai prot. egylet egy egyháztörté-
nelmi részlet megírására őt felszólítá, nyilvánosan s tit-
kosan fohászkodott a hazai történetírás minden szentjei-
hez s ezek gúnyosan mosolyogtak, fogaik közül dör 
mögve : »kaparj kurta, neked is lesz !c< S mily tömér-
deket kell a szegény kurtáknak kaparászniok, míg egy 
gyöngyöcskére akadnak ! I logy Kálmán Farkas is jó 
sokat kapargatott : mutatják az életrajzba szőtt idézetei 

Azt is érdekes volna tudni, hogy mikép keletke-
zett ez az uj énekes könyv, a kerületek miként egyezkedtek 
ennek kiadására nézve, hogy és mikor hasonlottak meg 
ebben? szóval az énekes könyv történetét, melyet Révész 
megirt ugyan, de itt sem lett volna felesleges röviden 
érinteni. Méltó tudni azt is, hogy minden kiadás közt 
legrosszabb, — mert tömérdek szarvashibával teljes, — 
a ]>esti kiadás, mely épen az Éneklő Kar kiadójának, 
Hornyánszky Viktor urnák nyomdájából került ki. Ebben 
nemcsak betűk, szók, de versek is kihagyattak, vagy el-
ferdittettek, p. o. a 77-dik zsoltár ekként van (az 1873-
diki kiadásban) : 

Az Istenhez az én szómat, 
Hogy felkialték hozzá. (A közbe eső sor: ,eme-

lém kiáltásomat* kihagyva). 
Vagy a 147-dik dicséret 3 dik és 4-dik sora : , / ú 

a napnak terhét viselő estek és állatok4 stb. stb. Sok 
helyütt még ma is az énekes könyv szolgál a népisko-
lákban olvasó könyvül; s nemcsak itt, de szarvashibái-
nál fogva a templomban az ének megzavarásával is 
botrányt okoz ez a pesti énekes könyv. 

Az életrajzok Kálmán könyvében egyszerű, világos 
nyelvezeten irvak, nem szakemberek, hanem laicus olvasók 
számára, ép azért apró, jellemzetes vonásokat, anekdo-
tákat is szó beléjük. ,Ne vétessék ez — úgymond az 
előszóban — hibául. Vajha mindig humorizálhatnánk!4 

Mindamellett az irodalomtörténettel foglalkozók is tálal-
hatnak e füzetben elég uj adatot. 

Ajánljuk e munkát a közönség figyelmébe, annyival 
is inkább, mert szerző — az előszó szerint — , a bejö-
hető tiszta hasznot a prot. árvaliáznak ajánlja, sőt e mű-
vecskét örökös kiadói joggal arra ruházza.4 Előfizetési 
ára 80 kr. volt, a bolti ar valószínűleg magasabb. 

Komjáty Gedeon. 

B E L F Ö L D . 
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület uj coor-

dinatiója. 
Az 1846. évi julius hó 15-én és következő napjain 

Dobsinán tartott tiszai egyházkerületi gyűlés, jegy-
zőkönyvének 12. pontjában, több előtanácskozmány 
után, melyek 1840 óta időközönkint tartattak, végre 
elhatározta, hogy a Uerzevici/ Geyge.li/ kerületi felügyelő 
altal szerkesztett és már most jóvahagyott egyházi ren-
dezet — coordinatió — sajtó alá bocsáttassák és a ne-
vezett kerület egyházainak zsinórmértékül adassék ki. 
Az egész mu három részből áll, u. m. : 1., Azon jogok 
és kötelességek vázlata, melyek az 1790/1. 26. t. c. 
tartalma szerint, úgyszintén az 1843/4. 3- t. c. értel-
mében egyházunkat illetik. 2., Egyházi belügyeink ren 
de/.ése egyházunk természete es az országos törvények 
szerint. 3., Az egyházi törvényszékek szervezete és el-
járásuk. Végül egy függelék magában foglalja az ev. 
egyház rendezését érdeklő királyi kegyes leiratokat és 
intézményeket. 

Ezen mű, korának színvonalán állt ugyan, mind-
azonáltal ma már, 44 év után, sok tekintetben elavult-
nak tekinthető s mint ilyen nem felel meg az egyház 
szükségleteinek. A hívek, lelkészek, hivatalnokok keres-
hetnek benne tanácsot, útmutatást; de nem mindig ta-
lálják meg azt, a mire szükségük van. 

Át kellett tehát azt mindenesetre dolgozni s e te-
kintetben az ujabb időben több rendbeli indítvány for-
dult meg a tiszai egyházkerület zöld asztalán. Az 1875. 
aug. 17—18. napjain Kassán tartott kerületi gyűlés — 
jegyzőkönyvének 39-dik pontja szerint — bizottságot is 
küldött ki oly megbízással, hogy az a művet nézze 
át és alkalmazza a mai viszonyokhoz és szükségletek-
hez. A bizottság el is járt tisztében és dolgozatai ja-
vaslatképen a Dobsinán, 1880. aug. II — 12-kén tar-
tott kerületi gyűlésnek benyújtotta, mely ismét az egyes 

1 egyházaknak és esperességeknek adta azt ki megbirálás 
végett, hogy így a munkálat már a jövő évben törvény-
erőre emeltethessék. 



A mű Zelenha Pál bizottsági tag és egyházkerületi 
jegyző tollából került ki, mely körülmény már magában véve 
biztosítékul szolgál a sikerre nézve. A dolgozat, — mely 
146 lapon, nagy negyedrét alakban jelent meg, — 631 
cikkből áll s az egyház szervezete, fentartása, igazga-
tása, az egyház törvénykezése, oktatásügye, az egyház 
tisztviselői, általános intézkedések, esküminták és füg-
gelék című fejezetekben szabályozza az egész egyházi 
életet. 

Hogy a szerző nemcsak terjedelmes és beható, de 
alapos művel is ajándékozta meg egyházát, a források 
nagy számából is következtethetjük, melyeket a coordi-
natió elkészítésénél tanulmányozott és használt. Mind-
azon műveket felhasználta, melyekből kitudható volt, 
rnint vélekedett és rendelkezett a hazai ev. egyház a 
távol és közel múltban, időnként önmaga felett. Az ide 
vonatkozó művek következők : Corpus Synodorum evan-
gelicorum, Dr. Szeberényi Jánostól; A budapesti zsinat 
története és cánonai, Szeberényi Andortól ; Az egyház 
alkotmánya, zsinati tárgyalásra, Blázy Lajostól; Az egye-
temes gyűlési bizottságnak, egyházrendezését tárgyazó 
javaslata 1845-ből; Zsinati előmunkálatok, kiadva Dr. 
Szeberényi Gusztávtól és erre a bánáti, zólyomi, gömöri 
esperességeknek és a tiszai kerületnek biráló és módosító 
javaslatai; az Entwurf 1856-ból; a Pátens és a miniszteri 
rendelet 1859-ből; az erdélyi ev. Landeskirche rendezete 
1862-ből; a bányakerületi utasítások 1868-ból; a dunántúli 
rendszer 1876-ból; a dunáninneni rendtartás 1879-ből; 
A magyar ref. egyház szervezetére vonatkozó törvény-
javaslat, Tóth Sámueltől, 1878; A köznevelés és oktatás 
szervezetének szabályzata az egyetemes conventi bizott-
ság által javasolva, 1879; végre a hazai törvények és 
kormányrendeletek, vonatkozással az oktatásügyre, per-
rendtartásra stb. 

Ezen forrásokon kivül még tekintetbe veendő lesz 
a későbben megjelent uj büntető törvény, melynek intéz-
kedései egyházunk viszonyaira, jogaira és kötelességeire 
befolyás nélkül maradni nem fognak. Ha azon hir va-
lósulna, miszerint a legközelebbi jövőben a facultativ 
polgári házasságra és a középiskolákra vonatkozó tör-
vények szintén létrejönnek : akkor egyházi rendezetün-
ket ezen uj törvények is módosítni fogják. 

A fentebbiekkel kapcsolatban nem mulaszthatom 
el, hogy lelkészeinket, tanárainkat, néptanítóinkat és ál-
talában egyházunk tagjait ne emlékeztessem kerületünk 
azon határozatára, mely az 1880. évi, Dobsinán tartott 
gyűlésünk jegyzőkönyvének 7. pontjában következőké-
pen nyert kifejezést: „Hogy pedig a rendezet megálla-
pítása és életbeléptetése már a legközelebbi egyházke-
rületi gyűlésen véglegesen eszközölhető legyen, az es-
perességek a magok körében az egyházaknak nyilatko-
zattételre záros határidőt fognak kitűzni, az egyes egy-
házak észrevételeiből és nyilatkozataiból esperességi tár-
gyalásban összeállított nézetet pedig az 1881 -ik év ju-
nius hava 1 5-ikéig főtisztelendő superintendens úrhoz be-
terjeszteni, mire az összes esperességek elnökségeiből 

és a rendezet elkészítésében eljárt tagokból alakult na-
gyobb bizottság, az esperességek munkálataiból össze-
állított végjelentést fog az egyházkerületi gyűlés elha-
tározása s szentesítése alá terjeszteni.* 

Az előttünk fekvő mű igen helyes irányelvek sze-
rint, nagy lelkiismeretességgel készült s így annál köny-
nyebb lesz vizsgáló és biráló munkánk, de okvetlenül 
szükséges, hogy a bírálatokat elkészítsük, mert hiába, 
több szem többet lát, s mert ezen rendezetben évtize-
dekre kijelöltetik ismét az ut, melyen mozognunk és ha-
ladnunk kell. 

Óhajtandó, hogy a többi kerületek is tervezett 
rendezetünket figyelmökre méltassák. I la itt is ott is, 
közös megállapodás alapján, a rendezet elfogadhatónak 
találtatnék : egyházunk kerületei, különböző, sőt ellent-
mondó rendezeteiknek labyrinthusából szabadulnának s 
biztosabban haladnának a fejlődés közös célja felé. 

Weber Samu. 

Karácsony estéje a prot. árvaházban. 
Az emberbaráti szeretet s a protestáns jótékony-

ság hagyományos szelleme, a gyermekek ünnepét az 
idén sem hagyta elmúlni anélkül , hogy árvaházunk 
lakóival ne éreztette volna a szülői szeretetet pótló 
gyöngédséget és gondoskodást, s ne hozta volna meg 
magának azt a nemes élvezetet, hogy örvendezni lássa 
a szerencsétleneket, feledtetve velők, hacsak egy pilla-
natra is, szomorú helyzetüket. 

Az ünnepet, melyen a két protestáns egyház szá-
mos előkelő férfi- és nőtagja volt jelen, az árvák csinos 
karéneke nyitotta meg. Az utolsó ütemek elhangzásával 
Győry Vilmos lépett a szószékre, s rövid ima után át-
térve költői szépségű beszédjére, szavait, — melyeket itt 
saját gyorsírói jegyzeteink nyomán kivonatosan közlünk, 
-— e szép hasonlattal kezdé : 

»Vihar zúgott egykor végig, — úgymond — egy 
tájékon, mely viharnak nagy volt romboló ereje és pusztító 
dühe. Fákat kidöntött, bokrokat kiszaggatott, letépte és 
messze elhordta és elsodorta a leveleket, virágokat, ága-
kat. Sok az ágak közül elveszett, elhordatva a sivatagba, 
a kietlen pusztákra, s csak kevés részesült azon kiváló 
szerencsében, abban a boldog sorsban, hogy megmarad-
jon. Volt ugyanis egy jószivii és gondos földbirtokos, 
ki megparancsolta kertészének: Eredj, úgymond, szedd 
össze, gyűjtsed, ültesd el és viseld gondjukat, hogy 
majd egykor fává növekedjenek, virágozzanak és gyü-
mölcsöt hozzanak, s áldhassák azok, kik árnyékukban 
megnyugosznak, iiditő gyümölcseiket élvezik. 

Mit gondoltok, kedves gyermekeim, midőn a ker-
tész ura parancsát teljesíté s megvédelmezte az ágacs-
kákat minden veszedelemtől: melyiknek volt kedvesebb 
sorsa, annak-e, amelyiket a szélvész a pusztára vitt, 
vagy annak-e, amelyiket a hű kertész gondos keze a 
kertben elültetett? 

Az a zivatar, mely átzúgott ama vidéken, a sors 



nehéz csapása volt, mely nem egy családban kitörte a 
család törzsökét, és szétszórta az egykor viruló fa 
gyönge ágait. Egyiknél a gondviselő apát, másiknál a 
szerető édes anyát is elragadta, s maradtatok árván, 
gondviselő nélkül a nagy világban, e kietlen pusztában. 
Csak ti kevesen vagytok ama szerencsések, boldogok, 
kiket a megváltó Jézus a keresztyéni szeretetre bizott. 
Ez az a kertész, ki átültetett benneteket ide a nap 
heve, a zordon fagy ellen, szerető hű szivek közé, hogy 
sorsotokról gondoskodjék. A keresztyéni szeretet alkotta 
ezt ama Jézus nevében, ki mondá : „Az, ki inniok ád 
a kicsinyeknek, ha csak egy pohár vizet az én nevem-
ben, mintha én nekem cselekednék/ Itt megvédelmez 
benneteket a hűség és gondosság minden vész és min-
den csapás ellen; itt mindenkinek legfőbb gondja az, 
hogy egykor képesekké tegyenek benneteket arra, hogy 
hazátoknak hű és érdemes polgárai legyetek, hogy egy-
kor titeket is, mint ama megóvott fákat, mások áld-
hassanak. 

Es e szeretet kiváltképen e mai szép napot, kará-
csony áldott és boldog estéjét választotta ki azon cél-
ból, hogy magát teljes hűségében és egész nagyságában 
kimutassa. Ha szétnéztek, édes gyermekeim, jóltevőitek 
sűrű sorain : ezek azok, kik Jézus szent nevében titeket 
ide felfogadtak, és ama gondos kertész hűségével ben-
neteket ápolnak. Ezeknek otthon is vannak ilyen kis 
leányaik, fiaik, kiknek számára boldog estvét akarnak 
szerezni ; de saját gyermekeiket másod sorba helyez-
ték, hogy először nektek szerezhessenek örömöt ; elsiet-
tek ide hozzátok, hogy először a ti szemeitekben lássák 
föltűnni az öröm csillogó könnyeit, s a karácsonyfa gyer-
tyáinak vidám lobogását. Nagy az a boldogság, mely 
nektek osztályrészül jutott. 

De midőn ily nagy a boldogság, nem szabad el-
felejtenetek, hogy szent egyszersmind a kötelesség is, 
hogy hálával fogadjátok azt, amit nektek ama hű ker-
tész nyújt. Hálátok necsak addig tartson, mint a ka-
rácsonyfán ragyogó gyertya ; hanem minden ilyen szent 
ünnep mélyebben vésse szivetekbe a hála érzetét, melyet 
az életbe vigyetek ki magatokkal. Legyen e nap, ked-
ves gyermekeim, nem csupán és egyedül az örömnek, 
vagy gondtalanságnak napja rátok nézve; hanem, mint 
keresztyén gyermekekhez illő, legyen ez a buzgó hála-
adásnak szent és komoly napja is. A hálának napja azon 
hű szivek iránt, kik hozzátok az egész esztendőn ke-
resztül mindig egyenlőn jók voltak és maradtak, kik 
részéről e mai nap nem egyedüli napja a szeretetteljes 
gondviselésnek, kik az esztendő minden napján jóság-
gal vesznek körül benneteket. 

És a hála mellett ugy lesz ez az est ünnep igazán, 
ha egyszersmind szent föltétel napja, a magatok meg-
vizsgálásának napja lesz, ha fölvetitek magatokban azt 
a kérdés t : mennyire voltam érdemes azon jóságra, 
melylyel elhalmoznak ? 

Tudom, hogy gyermekek vagytok csak, de azt is 
tudom, hogy a legnagyobb rész közületek képes ezen 

kérdés föltevésére. Vizsgáljátok meg magatokat, kedves 
gyermekeim, mert csak akkor lesz e boldog nap igazán 
szent ünneppé, ha a karácsony est örömei mellett an-

' nak szent kötelességeit is híven teljesítitek.4 

A német szónoklatot Doleschall Sándor, a hely-
beli ev. hitközség német hitszónoka tartotta. Ő is élénk-
színekkel ecsetelte a valódi árvák szomorú, elhao-vatott 
sanyarú sorsat, s feltüntette, mennyire szerencsések azok, 
kik e ház falai között, gondos, szeretetteljes ápolás 
mellett tanulhatnak, képezhetik magokat. 

A bezáró karének végeztével szétoszlott a kis se 
reg. Két hosszú asztal volt a két terem közepén, egyik 
a fiuk, másik a leányok számára, két, a tetőig érő, ra-
gyogó nagy fával , az asztalok tele játékokkal, édesség-
gel, könyvekkel stb. stb. A falak mellett lévő asztalo-
kat pedig ruhanemüek, élelmi szerek nagy halmaza fog-
lalta el. A gyermekek örömrepesve zsibongtak az asz-

í talok körül. Mi pedig egydarabig gyönyörködve ben-
nök, véghetetlen megelégedéssel, magasztos érzelmek 
közt távoztunk az öröm és boldogság hajlékából. 

B. J. 

A soproni eset a kir. táblán. 
Lapunk közelebbi számaiból ezen esetet olvasóink 

ismerhetik s emlékezhetnek arra is, hogy a soproni já-
rásbiróság marasztaló határozatát a soproni plébános és 
káplánja, úgyszintén a kir. ügyész fölebbezték a kir. 
táblához. 

A budapesti kir. tabla I. bűntető tanácsa Vajkay 
Károly alelnök elnöklete alatt december 28-kán tárgyalta 
ezen ügyet. Előadó Dr. Andrásovits Béla, a tanács har-
madik tagja Dr. Neuberger Ignác volt. Hosszabb tanács-
kozás után a következő ítélet hozatott : 

»Az első biróság Ítéletének megváltoztatásával ád 
lottak a vád és annak következményei terhe alól felmen-
tetnek ; az anyakönyv kiigazítására vonatkozó rendelke-
zés pedig hatályon kívül helyeztetik. 

Indító okok: A vád megbirálásánál figyelembe 
kell venni a kihágásra vonatkozó büntető intézkedések 
elemeit s itt a következő kérdések merülnek fel : 

1-ször: a keresztség bir-e azon hatással, hogy 
nemcsak a keresztyén egyház, hanem valamely speciá-
lis felekezet tagjává válik általa a megkeresztelt ? E 
kérdést a tábla nemmel dönti el ; mert a keresztelésnek, 
melyet nemcsak lelkész, hanem más is teljesíthet, azon 
hatása van, hogy általa a megkeresztelt nem egyik vagy 
másik felekezetnek, hanem a nagy keresztyénség egye-
temének válik tagjává ; 

2-szor: ha a lelkész a megkereszteltet az anya-
könyvbe bevezeti, meghatározta-e ezzel a megkeresztelt 
vallásfelekezetét? E kérdésre is „nem* a felelet ; mert 
az anyakönyv nem csupán vallásfelekezeti rendeltetés 
szempontjából, hanem első sorban állami átruházott hatás-
körben vezettetik a születés ténye és ideje igazolására 
s azután arról, hogy megkereszteltetett az újszülött. 



Midőn tehát a lelkész az adatokat híven bevezeti 
az anyakönyvbe, azt is, hogy a megkeresztelt mily val-
lású szülőktől származik: a születést és a keresztelést 
igazolja. 

Ezen szempontok lévén iránytadók, ezek után a 
tisztán jogászi szempontok lépnek elő ; ugyanis : 

a rendőri törvény 53. §-a azon cselekedeteket ren- j 
deli büntetni, a miket az 1868. évi 53. t . -cikkti l t ; már 
pedig e törvényben a más vallásbeliek keresztelése nincs 
tiltva; ez okból, de meg azért sem ellenkezik az ily ke-
resztelés a törvénynyel, mert a megkereszteltet még 
nem veszi fel más vallásfelekezetbe, hanem ágostai hit-
vallású lesz és marad a hason vallású apatói származó 
fiu, ha kath. pap kereszteli is, mert az 1868. évi 53. t.-
cikk semmi kételyt sem hagy fenn az iránt, hogy csu-
pán az apa vallása határozza meg fia vallásat, arra 
bármiféle külsőség vagy ceremónia nem bir befo-
lyással. 

Ez lévén az 53. § értelme; másrészt a büntető 
törvények a legszigorúbban magyarázandók, tartózkodni 
kell minden kiterjesztő magyarazattól s így nem forog 
fenn oly ismérv, mely a lehető jogi sanctióval ellenkez-
nék, s melyet a büntetőtörvény 1. §-ának rendelkezése 
mellett büntetni lehetne. 

Önként ertetik, hogy ha az ág. hitvallású lelkész 
az anyakönyvi kivonatot hívei nyilvántartása céljábó' a 
kath. plébániától kikérné, az neki haladék nélkül kia-
dandó. Az ítélet leküldetik a soproni járásbírósághoz. * 

Ezen itelettel a vitás kérdés még mindig 
nincs véglegesen eldöntve. Hátra van még a leg-
főbb ítélőszék decisiója, melyre annál nagyobb és 
sürgősebb szükség van, mennél eltérőbbek ama kérdésre 
nézve ugy egyházi, mint bírói s általában jogászi kö-
rökben a vélemények. A kir. táblának, fenebbi ítéleté-
ben elfoglalt álláspontja azonban, ügy latszik, különösen 
a jogászok többségénél visszhangra talál, s így több, 
mint valószínű, hogy a legfőbb Ítélőszék várva várt dönt-
vénye sem fogja az illetéktelen keresztelést és anya 
könyvezést a rendőri törvény 53. §-sa alapján kihágás-
nak qualificálni S ha ez a döntvény meglesz: akkor a | 
jogi zavar tényleg megszűnik, hogy aztán annál élén-
kebben kezdetét vegye a felekezetek közötti súrlódá-
soknak és torzsalkodásoknak egész sora. Hogy ezen 
súrlódások megszűnjenek : az tisztán a törvényhozástól 
függ. S hisszük, hogy a törvényhozás e tekintetben meg 
is teszi kötelességét. 

A szegedi ref. egyház ügyében. 

Rombadőlt egyházunk fölött eltelt az 1880-ik év, 
ránk nézve a reménynek, de nagyrészben a csalódás-
nak éve, mely nyomott helyzetünk javulására a várt 
gyógyszert nem hozta meg oly mérvben, hogy a fölii-
diilhetés biztos reményével merenghetnék mar el egyházi 
életünk jövőjén. Igen, a lefolyt évről ha nem többet, 
vártunk legalább annyit, hogy a jövő évbe az újra al-

kotás biztos kilátásával léphetünk at, s hogy további, 
fokozott munkánk s erélyünk folytán az 1881-ik évben 
majd az újra alkotás nehézségei nagyrészben leküzdve 
leendnek, és az előmunkálatokról komolyan gondolkoz-
hatunk. Csalódtunk ; de nem panaszkodunk. Jól tudjuk, 
hogy szeretett hitrokonink is, — kiktől életerőt várhatunk, 
— csalódtak reményükben ; mert a lefolyt év a magyar 
Kanaánban szűk marokkal osztogata Isten áldását s ju-
talmazta a megvető fáradságos munkáját. Nem tehetünk 
tehát mást, mint megnyugodva a végzet akaratán, to-
vább tűrni a nehéz, kivételes helyzet súlyát s édes, vi-
gasztaló reménnyel tekinteni a jövő elé. Miért tárjam 
föl sebeinket ? Miért ecseteljem a helyzet sötét képét ? 
Úgyis ismervék azok nagyobb részben. A szegedi ref. 
egyház e nagy városban most csak névleg él, s küzd, 
hogy jövőjét megmentse ; de kiható munkásságot nem 
leend képes mindaddig megkezdeni, míg a híveket egye-
sülésre összehívó Isten háza föl nem emelkedik. Mi, kik 
a legnagyobb buzgalommal csüggünk ez egyház jövő-
jén, s fáradozunk annak szent ügyében, sokszor lehan-
golva érezzük magunkat, midőn mindenfelől jő a kérdés: 
„az egyház mikor kezdi már meg az építkezést?4 Mert 
e kérdésre mas feleletünk nincsen, mint ez : „szegények 
levén, nincs tehetségünk egyházunkat a reconstructió 
kívánalmai szerint fölépitni.* Szomorú dolog az is, hogy 
már jóhírbe jutott népiskolánk szintén szünetel, pedig 
ref. növendékeink száma, ujabb hívek beköltözése által 
naponként szaporodik, s a szülék gyermekeiket iskolánk-
ban kívánnák taníttatni. A vallástanitást ugyan, mint 
eddig is, a lelkész teljesiti, de nem levén iskolánk, a 
lelkésznek e végből, a legrosszabb időben is, a lelkész-
laktól távol fekvő reáliskolába kell járni, s ott az ajtó 
előtt ácsorogni, míg a növendékekkel valamelyik megü-
resedendő tanterembe bevonulhat. Isteni tiszteletre egybe-
gyülekeznünk'is a reáliskolában, 1881. szept. i-ig enged-
tetett meg. Azután hol dicsérhetjük az urat, még nem 
tudjuk. Tehát mind a szükség, mind az egyház jól föl-
fogott érdeke sürgősen igényli, hogy az egyház mielőbb 
constituálja magát. Ugyanazért kell, hogy az ' egyház 
a jővő évben minden erővel igyekezzék az újból való 
alkotás nagy munkáját folytatni s ha csak lehet, annyi 
alapot összehozni, hogy az előmunkálatokat megkezd-
hesse. Más egyházban az erősbödésre s tovább fejlődésre 
éveket megenged a helyzet, de nálunk újból kell terem-
teni mindent, még pedig akként, a mint a városi épít-
kezési szabályrendeletek előírjak. És így nem csupán 
a jelen egyház szükséglete, hanem a jövő egyház meg-
alapítása is áll előttünk, s e magasztos cél megvalósítá-
sára mi, kiket a gondviselés e nehéz munkára elhívott, 
az egész protestáns közönség támogatását, kedves, buzgó 
hitrokonink munkás szeretetét — az umak nevében az 
ő dicsőségére — teljes bizalommal kérhetjük és kérjük 
is. Nem késtünk egyházi főhatóságunk közbejöttével 
már ez évben külföldi hitrokoninknál saját nevünkben 
is zörgetni a könyörületesség ajtaján. így az áldásos 
Gusztáv-Adolf-egylet f. évi szept. 14 —16 án Karlsruhé-



ban tartott közgyűlésére, az erre fölkért Láng Adolf, 
pestmegyei ev. alesperes urat, Révész Balint püspök ur 
megbízó levelével egyházunk képviselőjéül kiküldöttük, 
s Láng alesperes ur, szegény egyházunk ügyében mele-
gen szót emelvén, szavaira a részvét azonnal tettben 
nyilvánult, mert az egyleti gyűlés a szeretetadományok-
ból egyházunk részére igen díszes urasztali szentedénye-
ket juttatott . A fölkeltett részvétnek már azóta is ta-
pasztaltuk jeleit. Ugyanis Freyburgból 1 íelbing egyházi 
tanácsostól 40 márkát, mint egy özvegy nő adomá-
nyát, Bécsből pedig Tardy Hermann helv. hitv. főegyh. 
tanácsostól 30 frtot vettünk, mint a baseli 8Volksboten" 
szerkesztője szíves gyűjtését, s biztat a remény, hogy 
a Gusztáv-Adolf-egyletnek, nevezett alesperes ur utasí-
tása s készséges közreműködése mellett általunk meg-
keresett fiók-egyleteitől is némileg segélyeztetni fogunk. 
Azért, bar a jelen évből nem viszünk is még át az újba 
jövőnket illetőleg teljes megnyugvást ; de hittel nézünk 
a/, elé s reménnyel várjuk áldását. Ezúttal Láng Adolf 
alesperes ur irányában, kitűnő buzgó fáradozásaért, úgy-
szintén az ő közvetítése folytan nyert szíves segélykiil-
deményekért, egyházunk halas köszönetét a nyilvánosság 
utján kifejezni kedves kötelességemnek tartottam. 

I arga Pál, 
szegedi ref. lelkész. 

I R O D A L O M . 
A lovászpatonai ág. h. ev. gyülekezetnek év-

könyve. I. évfolyam, 1880. Szerkeszti Bognár Endre, ev. 
lelkész. — Ez évkönyv jelentékeny részét történelmi 
adatok képezik. Bognár úr, ki 11 év óta lelkészkedik 
a gyülekezetben, megírta annak históriáját, hogy a kik 
ez egyháznak jelenleg élő tagjai, hadd ismerjék meg 
apáiknak viszontagságait s áldozatkészségét, melylyel 
gyülekezetüket istápolták. Lovászpatona kétségkívül 
régi ev. egyház, de régibb múltjára vonatkozólag igen 
kevés adat maradt fenn. III. Károly és Mária Terézia 
alatt sok zaklatasnak volt kitéve, de azért tagjai híven 
megállották helyöket az Úr oltára védelmében. Jelenleg a 
gyülekezet lélekszáma 1067, a nagydémi leánygyüle-
kezetben 252. A törvénytelen szülöttek s vadházasok 
száma nincsen kimutatva. Ugy az anya-, mint a leány-
egyhaznak takarékmagtara van s az előbbinek is-
kolai takarékpénztára is. 1869 óta az év utolsó estéjén 
isteni tisztelet tartatik, melyen valláskülömbség nélkül 
vesznek részt a mezővároska lakói. A hívek, régi szo-
kásaikat nehezen tudják elhagyni. Káros szokásaik : 
a halotti torozás, a költséges lakodalmazások és az 
úgynevezett paszita. A gyermekágyas asszony, felgyó-
gyulása után, az újszülött tiszteletére s némi viszonzá-
sául annak, hogy a komák a beteg anya szamára sü-
töttek, főztek : paszitat rendez, mely jóidőre kiüríti 
lisztes vékaját és olajos korsóját. A palinkaivás is ijesztő 
mérvben terjed. Ezt különben már úgyszólván fölösle-

ges is fölemlíteni, mert fájdalom, országszerte így áll a 
dolog. A füzet tiszta -jövedelme a helyi gyámintézet 
tőkéjének gyarapítására fordíttatik. 

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem élete, jelleme 
és politikája. Irta Lénárt József, tanár. Kolozsvárit, Stein 
Jánosnál. Külön lenyomat az „Erdélyi Muzeum* 8. és 
9. szamaiból. — Szorgalmas kútfő-tanulmányon alapuló 
értekezés, melyben szerző nem csupán Báthory Zs. éle-
tét adja elő pragmatikailag, hanem a korviszonyokat is 
bonckés alá veszi. Erdély hivatásáról hosszasabban szól, 
ismerteti a jezsuiták elveit, a felekezeti küzdelem politi-
kai szereplését stb. Báthory Zsigmond politikai irányát 
egyenesen nevelésére viszi vissza, úgy hogy szerinte a 
fejedelem jellemének kifejlődése, valamint politikája, egye-
nesen az ő jezsuita nevelői s később környezete befo-
lyásának eredménye, politikája pedig a jezsuiták politi-
kája volt. A 61 lapra terjedő értekezésen elejétől végig 
szabad gondolkodás vonul keresztül. 

Dolinay Gyula kedvelt ifjúsági írónk, mindkét 
lapjának a jövő évre szóló előfizetési felhívását kibocsá-
tottá. >Hasznos Mulattató* cimu ifjúsági képes folyóirata 
uj évvel 9-dik évi folyamába lép s eddigi csinos kiállí-
tásában jelenik meg tovabbra is. Ingyen mellékletként 
közli a magyar királyok és hősök arcképcsarnokát, mi 
a történelem népszerűsítése szempontjából nagyon he-
lyeselhető. Minden füzethez van mellékelve kép s az 
egész ugy van berendezve, hogy a képek az életraj-
zokkal együtt kiszedhetők s külön kötetbe állíthatók 
Össze. Idáig hat kép jelent meg : Attila, Árpád, Gejza, 
Sz. István, Péter, Aba Sámuel. Ezen képeket, s a hoz-
zájok tartozó külön-külön negyed ívnyi életrajzi szö-
vegeket, minden uj előfizető, az újévi első füzethez csa-
tolva, ingyen megkapja. A lapban ismert nevü irók dol-
gozataival találkozunk. Az utóbbi füzetekbe írtak : Köny-
ves Tóth Kálmán, Váradi Antal, W, Rajka Teréz, Re-
vicky Gyula, Mayer Miksa, Pósa Lajos, Gáspár Imre, 
Lauka Gusztáv stb. Előfizetési ára negyedévre 1 frt, 
félévre 2 frt. A »Lányok Lajjjaíl 6-dik évi folyamát fe-
jezi be ez évben. E lap diszes kiallitásban, képmellék-
letekkel megjelen havonként kétszer s a serdülő korú 
leányoknak van szánva, ámbár érdekes és tanulságos 
közleményeit felnőtt nők is érdekkel elolvashatják. Az 
okt.—dec. füzetekben W. Rajka Teréz, Illési Piroska, B. 
Büttner Lina, Ilentaller Mariska, Király Ida, Komócsi 
József, Balázs Sándor, s még több ismert névvel talál-
kozunk. Az élénk, valtozatos lap, kedvence a leany-
világnak. Előfizetési á ra : negyedévre I frt., félévre 2 frl., 
egész évre 4 frt. Mindkét lap, a Hasznos Mulattató és 
Lányok Lapja együtt megrendelve: félévre 3 frt. 70 kr., 
egész évre 7 frt. 40 kr. Kiadóhivatal : Bpest, Zöldfa-
utca 32. sz. 



K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Értesülésünk szerint a duna-

melléki ref. egyházkerületi aljegyzőségre senki sem kap-
ván absolut szavazattöbbséget, az aránylag legtöbb sza-
vazatot kapott Bajó Károly oldi, és Mészöly Pál tabajdi 
lelkész közt uj szavazás fog megejtetni. — llolles Dá-
niel dobrocsi, Vladár János sámsonházi és Vladár Miksa 
sziraki ev. lelkészek Nógrádmegye bizottsági tagjaivá 
választattak. — Löji Áron bölöni unitárius pap a kökösi 
egyházköri gyűlésen háromszéki esperessé választatott 
meg. — Békés-Csabán megyei bizottsági tagokul llaan 
íjajos ev. lelkészt, Horváth János gymnáziumi igazgatót 
és Ilursan Pál egyházgondnokot is megválasztották. 

* A mezőtúri papválasz tás ügyében a következő 
nyilatkozat küldetett be hozzánk : Miután a mezőtúri 
reform, lelkészválasztáskor minden erőlködésük dacára 
is csak 63 számra vergődhettek ellenfeleink : a közön-
ség és az egyházi felsőbb hatóság félrevezetése végett 
jónak látták több lapban azt állítani, hogy Turgonyi 
Lajos lelkész urat csak azon 276 egyháztag óhajtja lel-
készéül, aki a választáskor reászavazott, a választáskor 
közbejött sok akadály niatt meg nem jelenhetett többi 
valasztó pedig nem akarja, hogy ő legyen a mezőtúri 
reform, gyülekezet lelkipásztora: ennélfogva mi aláírási 
iveket bocsátottunk ki, melyeken felhívtuk a választásra 
jogosítottakat, hogy azok, akik Turgonyi Lajos urat 
akarják egyedül lelkészöknek, de elháríthatlan akadályok 
miatt reá nem szavazhattak, nevök alairásával jelentsék 
ki abbeli akaratukat. És miután ezen alairási ívekre a 
2397 választásra jogosított egyháztag közül már eddig-
elé 1600-011 felül irtak a lá , jóllehet még az aláírási 
ívek mind vissza sem jöttek : úgy Turgonyi Lajos úr ér-
dekében, mint hitsorsosaink jóhirnevének és különösen 
az igazság érdekében erkölcsi kötelességünknek ismerjük 
ezt nyilvánosságra hozni, kérve igen tisztelt szerkesztő 
urat, szíveskedjék ezen nyilatkozatunkat becses lapja leg-
közelebbi számában közzé tenni. A papválasztásra jo-
gosítottak nevében több választó. 

* A soproni ügyben, mely lapunk múlt évi 
utolsó számában volt szellőztetve, Poszvék Sándor sop-
roni theol. tanár úrtól a következő sorokat vettük : A 
»Sopron" f. é. 102. számában foglalt »Válasz a Protes-
táns Egyházi és Iskolai Lapnak® cimű közleményt 
szerkesztő ur volt szives becses figyelmére méltatni s 
arra néhány rövid találó megjegyzést tenni. A »Sop-
ron® tamadása ellenem, mint azon cikk írója ellen le-
vén intézve, mely e lap szerkesztőjének haragját vonta ma-
gára, bátor vagyok szerkesztő urnák s becses lapja t. ol-
vasóinak figyelmét a következőkre felhívni. A „Sopron® t. 
szerkesztője sürgeti rektifikálását két lényegtelen mozza-
natnak, melyről a Póda-féle „cause célébre4 közlésében 
megemlékeztem. Ez részemről tévedés volt. Mea culpa, 
mea maxima culpa 1 Nekem a dolgot így referálták ; 
de sem azok, kik így referáltak, sem én, ki a nyert 

hibás értesülés folytán hibásan értesítettem Nt. urat, 
szándékosan bizony nem követtük el e hibát. Dec. 4-én 
volt a bírósági tárgyalás s én 5-én értesítettem erről e 
lap t. olvasóit. Akkor azok, kik a tárgyalás menetét 
közvetlen kisérték figyelemmel, nem tudták azt, hogy 
ez eset magán uton jelentetett fel az államügyésznek; 
nem tudhatták, mert erre nézve a bírói targyalas nem 
nyújtott tájékozást. Én e lényegtelen körülményre oly 
csekély súlyt fektettem, hogy szükségtelennek találtam 
utána járni s kutatni, mikép jutott ez eset tudomásara 
a kir. államügyész úrnak s én is valószínűnek tartottam, 
mint valószínűnek mondották azok, kik az ügyet velem 
közölték, hogy t. i. a kormány rendelte el a vizsgala-
tot. Én egyébkint a tárgyalás eredményét akartam 
közölni s közleményem az eredményt illetőleg teljesen 
korrekt. A másik tévedést, hogy t. i. Póda úr famosus 
emlékiratát nemcsak német nyelven, — mint én állítottam, 
• - hanem magyar nyelven is közre bocsátottá, egye-
nesen a , Sopronénak köszönöm. Én t. i. az emlék-
iratot csak német nyelven kaphattam meg, magyar 
példányt nem láttam. Másnap az emlékirat megjelenik 
magyar nyelven a „>Sopron® hasábjain. Elég naiv voltam 
akkor így okoskodni : a németek már előbb ismerked-
tek meg ez irattal, a »Sopron® t. szerkesztője tcsak 
hirlapirói kötelességének tesz eleget, ® midőn annak tar-
talmát a magyar olvasó közönségnek is közvetíti. De 
most látom, mennyire tévedtem. Tehát Póda úr magyar 
nyelven is közre bocsátotta emlékiratát. Mea culpa, 
mea maxima culpa ! Csak azt mondja meg a »Sopron® 
t. szerkesztője, mi célból közölte hat ő is azt az emlék-
iratot, mely magyar nyelven már egy nappal előbb 
»közkézen forgott ?® Tehát mégis más célnak kellett a 
»Sopron® t. szerkesztője előtt lebegni, midőn közölte azt 
az iratot, mely »közkézen forgott.® De aligha fájt a szer-
kesztő úrnak e két lényegtelen részlet téves közlése, 
melyet szívesen rektifikálok. Tán jobban fájt közle-
ményem azon passzusa, hogy e hírhedt emlékiratnak 
közlése, még pedig a bírói tárgyalást megelőzőleg, sa-
játságos jelleget ád lapjának. Szíveskedjék ezt megcá-
folni, de ne pusztán csak annak állítására szorítkozni : „mi 
sem kath. sem prot. jellegű lap nem vagyunk.® Tud-
tommal nincs példa arra, hogy pártatlan lap oly ügy-
ben, mely bírósági ítélet alá kerül, közli a vádlott állás-
pontját képviselő reflexiókat, közli megjegyzés nélkül, 
tehát sajátjának vallja. Hogy Póda úr emlékirata kath 
jellegű, ezt kétségbe nem vonta s nem vonja senki 
A »Sopron® magáévá tette tehát annak jellegét is. 
Tertium non datur. 

* A feszületek, szűz-Mária-szobrok és egyéb val-
lási jelvények Párizs városa felekezetnélküli elemi isko-
láiból eltávolíttatván, Bujfet szenátor ez ügyben kérdést 
intézett a francia köztársasági kormányhoz. Igaz-e, úgy-
mond, hogy ezen jelvények eltávolítása nem éjnek ide-
jén, ámbár ily cselekvények elkövetésére éjnek évada a 
legalkalmasabb (mozgás a baloldalon), hanem nappal, 
a tanulók jelenlétében hajtatott végre, és pedig nem 



azon célból, hogy az iskolák a felekezeti jellegtől meg-
fosztassanak, a mi szintén törvényellenes, hanem azért, 
hogy a katholikus tanulók és szülőik kigunyoltassa-
nak ? Igaz-e, hogy a feszületeket majd létrák, majd 
hosszú csáklyák segélyével vették le a falakról és hogy 
a feszületek több esetben a földre zuhantak; hogy az 
egyházi jelvényeket butoi szallitó kocsikba dobálták, ugy 
hogy a tanulók és tanítók egyiránt mélyen megbotrán-
koztak ezen eljárás fölött ? Igaz-e, hogy egy tanitó ha-
tarozottan tiltakozott az ellen, hogy ezen eljárás a ta-
nulók jelenlétében vitessék végbe, és hogy számos csa-
lad tiltakozott ezen törvénysértő eljárás ellen ? Ha ez 
'gy áll, minő elégtételt szándékozik adni a miniszter-
elnök úr, a katholikus szülőknek és tanulóknak ? terry 
miniszterelnök így válaszolt e kérdésekre : Az interpellá-
cióban felsorolt drámai részletek nagyon is túlzottak és 
alappal nem birnak. Igaz azonban, hogy a biztosok 
némely esetben nem ragaszkodtak utasításaikhoz. Ezen 
biztosok szigorúan megbüntettettek. Az 1850 iki tör-
vény nem mondja azt, hogy az elemi iskolákban val-
lási jelvények alkalmaztassanak. A praefektus tehát 
csak a kormány intenciói szerint cselekedett, midőn a 
vallási jelvények eltávolítását rendelte e l ; mert a kor-
mány épen most igyekszik az iskolákat felekezeti jel-
legükből kivetkőztetni. Az idézett törvény csak azt 
rendeli, hogy a tanulók szüleik kívánatára vallási okta-
tásban részesüljenek; azon kérdés eldöntése azonban, 
vájjon egyházi jelvények megtürhetők-e az iskolákban, 
kizárólag az illető helyhatóságtól függ. A hatóság el-
rendelte a jelvények eltávolítását, de határozottan ki-
mondotta, hogy ez ne a tanórák alatt történjék. Né-
hány biztos megszegte ezen utasítást; remélem, hogy 
a praefektus ügyelni fog arra, hogy ez ne ismétlődjék. 
Ezután Herold praefektus védelmezte az általa elrendelt 
eljárást. Beszéde közben bútordaraboknak nevezte a 
feszületeket és szent képeket, mi viharos közbeszólá-
Bokat idézett elő. „Ön nem is francia !* ezt kiáltja 
Fresneau a Zampa szerzője fiának szemébe. „Ez gya-
láza t ! ' dörgi Desbassayns de Richemont; a karzatokon 
jelenlevő papok pedig tetszésnyilatkozatokkal kisérik a 
jobboldali tagok közbekiáltásait. A szenátus, I59szava-
zallal 85 ellenében sajnálkozását fejezte ki a követett 
eljárás fölött. A dolog aztán abbamaradt. Azóta már 
szemléltetve oktató fali táblákat függesztettek szűz 
Mária photographiái és a feszületek helyébe. 

A felsőszabolcsi ref egyházmegyének a lelkész-
valas/.tási szabályok módosítására kinevezett küldöttsége 
in. hó 14-én tartotta meg tanácskozását. Szigorú rend-
szabályokat hozott a botrányosan elhatalmazott korteske-
dések megakadályozása s esetleg érdemlett megtorlása 
ügyében. E visszaélések lehető korlátozása szempontjából 
javaslatba hozatott egy biráló bizottság, mely az esperes 
elnöklete alatt, 3 egyházmegyei s 3, a választó község 
által kijelölendő egyénből alakulna. Célszerű intézkedés, 
melyre égető szükség van ; a tractusok föladata oda mű-
ködni, hogy az érdemetlenek ne lépjenek előtérbe. 

A pápai diak-kocsmaba a napokban betoppan 
egy tanuló s megszólítja a kocsmarost, hogy ő szeretne 
nála kosztolni, de előre nem tud fizetni. A kocsmáros 
azonban kereken kijelenté, hogy ő már sokszor meg-
járta s nem hitelez senkinek sem. Szavainak bizony-
ságára oda csap a tanuló elé egy csomó poros, pisz-
kos papirost, melyek közt a diak egy kötelezvényt 
pillantott meg, melyet 15 váltó forintról Petrovics 
Sándor vagyis Petőfi állított ki. A diak rögtön Soós 
Lajoshoz, az önképző kör elnökéhez sietett s előadta 
neki fölfedezését. Az önképző kör aztán meg is vette 
az adóslevelet s Petőfinek többi ereklyéi közé helyezte 
el. A 1 cocsmáros úgy nyilatkozott, hogy rég el akarta 
égetni ezt az adóslevelet; annál nagyobb örömére szol-
gait, hogy 1 5 valtóforintos, behajthatatlannak tartott kö-
vetelése most egyszerre megtérült, mert 25 pengőt 
kapott érte. 

* Öreg Rákóci György kegyességének érdekes 
tanujeléről emlékezik meg Szőcs Sándor dévai ref. lel-
kész >:>a dévai ref. ekklézsia régiségeiről" a Huny ad 
című lapba irt cikkében. Miután elmondja, hogy az 
ekklézsia tornyában lévő harangok közt a legkisebb 
1501-ból való, áttér a középsőre, melyet Rákóci György 
erdélyi fejedelem öntetett s ajándékozott a dévai ekk-
lézsiának 1647-ben, amint azt a harang következő la-
tin felirata bizonyítja : „Campanam hanc fundi fecit 
Illustrissimus ac Celsissimus Transylvaniae Princeps 
Dominus Dominus Georgius Rakoci senior in usum 
ecclesiae Devensis etc. Anno 1647 / Egyébként öreg 
Rákóci ilyenfajta kegyességének a dévai harang nem 
egyetlen bizonysága: a debreceni Rakóci-harangot is 
ő öntette. 

* Mennyi t ér egy jó szó a maga helyén, tanúsítja 
az az eset, melyet a nagyveszverési ev. gondnok ad elő 
a Rozsnyói Híradóban. A veszverési ev. egyház ugyanis, 
toronyépítés s egy nagy harang megszerzése folytán igen 
eladósodott. Az őszi gyűlésen tehát a gyülekezet lelké-
sze Kellner Gusztáv, ki 27 év óta fáradozik a községben, 
buzdító beszédet tartott, hogy a jó aratas után adakoz-
zon az egyházra minden egyes házaspár 21 liter vagyis 
egy régi véka zabot. S az annak idején, s a maga he-
lyén emelt buzdító szó nem tévesztette el hatasát: a 
hívek be sem várva a zabgyüjtésre kijelölt napot, oly 
nagy mennyiségben vitték ebbeli adományaikat az egy-
ház oltárára, hogy alapos remény van arra, miszerint a 
gyülekezet eddigi zavaraiból kiszabadulva, adóssága jelen 
tékeny részét törleszti, s gyorsan fog haladni újbóli fel-
virágzása felé. 

* Jó katechetának bizonyult Dancs János uram, a 
biid-szentmihályí ref. harangozó, kit egyik rokona leg-
közelebb kötendő házassága alkalmával tanúnak hivott. 
A menyasszony kath. és szomszéd falubeli volt, hol mi-
dőn a tanúk jelenlétében beírásra jelentkeztek a jegyesek, 
a harangozó előadta a kath. papnak, hogy ezeknek a 
jegyeseknek óhajtásuk volna a szentmihályi ref. templom-
ban esküdni egymásnak örök hűséget. Erre a plébanus 



felfortyant s így szólt: „hiszen kendteknek még szent-
ségük sincs!* — mire a harangozó tüstént replikázott : 
„hogy ne volna, főtisztelendő ur? szent az Isten, szent 
az evangyélium, szent a keresztség és az úrvacsora." 

* A prédikáció hatása. New-Yorkban egy pap a 
jótékonyságról tartott igen épületes beszédet, mely ügy 
látszott, nagy hatást is tett. A prédikáció végeztével 
kalapját körül is jártatta a lelkész a gyülekezetben, bi-
zonyos jótékony célra szedegetvén Midőn a kalap, az 
egész hallgatóságot megkerülve, a paphoz visszakerült, 
egy peták sem volt benne ! A lelkész erre lefelé for-
ditá kalapjat, ho^y a közönség lássa, mi van, azaz 
hogy mi nincs benne, és így kiáltott fel áhítattal : 
, Hala neked, Isten, hogy a kalapom visszakerült egy 
ily gyülekezet kezeiből !<( 

* Geduly Lajos, a dunáninneni ev. egyházkerület 
püspöke, 1880. dec. 6-káról keltezve a nevezett kerület 
lelkészeihez egy körlevelet intézett, melyben alapos uta-
sításokat és tanácsokat ad azon magatartásra nézve* 
melyet a lelkészeknek az uj büntető törvénykönyv egyes 
határozmányaival szemben követniök kell. Ezen körle-
véllel együtt nevezett püspök úr lapunkhoz egy hosz-
szabb cikket is küldött be, melynek tárgyát a famósus 
53. §. képezi. E cikkre, melynek közlését a jövő hétre 
voltunk kénvtelenek halasztani, előre is felhívjuk olva-
sóink figyelmét. Az abban körvonalozott irányelvek a 
vitás kérdés tisztázását nagyban elő fogják segíteni s 
tájékozást nyújtanak a prot. közönségnek a további 
teendőkre nézve. 

* Magyar ruha, m a g y a r pap cím alatt, érdekes 
tárcacikket irt Carolus az Egyetértés egyik közelebbi 
számába, melynek a következő passusa különösen érde-
kes ránk nézve : „A kálvinista papok időnként jobban 
elhanyagolták a magyar öltönyt, mint a plébánusok. 
Es ez annál csodálatosabb, mert hiszen a kálvinista egy-
ház hívei képviselték szakadatlan a tős-gyökeres ma-
gyarságot s náluk volt a nemzeti érzelem a leggondo-
sabban kultiválva. A prot. egyház s annak mindkét 
nagy felekezete különösen József császár idejében visel-
tetett Bécs és az udvar iránt nagy hódolattal. József 
császár bocsátá ki a türelmi parancsot, a püspökök és 
kath. földesurak ellenében ő engedé meg prot. temp-
lomok építését: a protestánsok külsőleg is törekedtek egy-
ben-másban hálájukat, elismerésüket kifejezni. így jött sok 
protestáns s kivált kálvinista templom tornyára azon idő-
ben a kétfejű sas. Ez azonban még hagyjan, de némely 
kalvinista templomban még belül a falra is felfestetett 
ama kétfejű madár, ami annál furcsább, mert a kálvi-
nistáknál a templomban még Jézus Krisztus képének 
festménye se foglalhat helyet épen Kálvin szigorú tanai 
miatt. A Marcal mellett fekvő adorjánházi ref. temp-
lomban belül a bejáratnál még 1857-ben magam is lát-
tám a József-kori kétfejű sast. 1848-ban bemeszelték ugyan, 
de a mész lassanként lekopván, később a Bach rendszer 
alatt nem merészelték azt onnan levakarni. Most már 
valószínűleg nincs ott.® 

" Mulatságos nyilatkozat. A „Religio* egyik kö" 
zelebbi számában a fölötti elragadtatásában, hogy a 
büntető törvény 53. §-sát a bíróság a katholikusok inye 
szerint értelmezi, a többi közt ezt í r ja : „Ne is féljenek (az 
országos képviselők), hogy a kath. papság olyasmit kö-
vetelne, ami a nemzetnek, a vallási békének hátrányára 

lenne ; mert soha sem volt, nem is lehet hátrányára sen-
kinek, a mi a kath. lelkiismerettel megegyez* Példának 
okáért a reverzálisok kicsikarása a kath. lelkiismerettel 
megegyez, ennélfogva ez a többi felekezetek hátrányára 
nem lehet. Ugyan mit szólna hozzá a ,Réligio", ha az 
ő logikajával nekünk eszünkbe jutna ama tételt olyan 
formán módosítani, hogy soha sem volt, nem is lehet 
hátrányára senkinek, ami a prot. lelkiismerettel megegyez ; 
ennélfogva a protestánsok a legkisebb lelki furdalást 
sem éreznék, ha kitekernék a nyakukat mindazon igaz-
hitű szent lapoknak, melyek agyafúrt logikájukkal oly 
sokat ártanak a józan észnek s melyek ugy a nemzet-
nek, mint a vallási békének csak hátrányára állhatnak 
fenn ? De mi ezt nem mondjuk. Egyszerűen csak jelezni 
akartuk a „Religionak® azt a mulatságos nyilatkozatai, 
mely már magában véve is tanúbizonyságot tesz arról, 
hogy milyen ruganyos és furfangos az a kath. lelkiis-
meret, s hogy mennyire megbízhatnak abban a többi 
felekezetek. 

* Gyászhirek. Szomorú hírt vettünk a gömöri ref. 
egyházmegyéből. Lapunk egyik legrégibb, kiváló mun-
katársa, Simon Sámuel szűtor-bellényi lelkész, egyházá-
nak fölvirágoztatója, a takarékmagtárak s egyéb gya-
korlati egyházi intézmények buzgó apostola és gyámo-
litója, dec. 22-én elhunyt. A derék férfiú necrologjat 
jövő számunkban közöljük. Addig is fajdalmas részvé-
tünk kijelentésével adózunk a páratlan hivségü lelkipász-
tor, s Istenben boldogult régi munkatársunk áldott em-
lékének. — Lapunknak irják, hogy a lukai ref. egyház 
hitbuzgó agg lelkésze, Szinyei András a m. hó utolsó 
napjaiban jobblétre szenderült. Az egyháznak nevelt 
két derék fia, Szinyei Gerzson és Endre, sárospataki fő-
iskolai tanárok a legjobb apát siratják a boldogultban. 
— Tompa Zsigmondné szül. Szenté Eleonora a maga, 
űgy gyermekei : Karolin, Teréz férj. Kovácsics Gyuláné, 
Lajos, Elíz, Sándor és unokái : Jenő, Lenke nevében is 
fájdalommal jelenti felejthetlen férjének Tompa Zsig-
mond pápai ev. tanítónak dec. 25-én esti 9 órakor, élte 
56 ik s boldog házasságának 31-ik évében történt gyá-
szos elhunytat. A boldogultnak hült tetemei dec. 27-én 
d. u. 3-kor, Pápán az alsóvárosi temetőben az ev. egy-
ház szertartásai szerint tétettek végnyugalomra. *) — 
M. hó i-sején adta meg a végtisztességet a tiszasző-
lősi ref. gyülekezet szeretett lelkészének Szabó Ferenc-
nek. A boldogult 46 évet é l t ; 15 év óta volt lelkésze 
T.-Szőlősnek, s ez egyháznak anyagi ügyeit teljesen 
rendbe hozta, főképen a takarékmagtár ügyes kezelése 
altal. A mult év a szenvedés éve volt rea nézve : az 
év első napján elvesztette nejét, kivel gyümölcstelen, 
de boldog házas életet élt közel tíz év óta, aztán az 
egyik szeme romlott meg, azzal együtt kedélye ment 
tönkre, s végre, az év vége felé phtysis jelentkezett 
nala, mely aztan sírba is vitte. — Barcsay László, a szász-
városi ref. Kun-tanoda egyik főgondnoka 78 éves ko-
raban elhunyt. A boldogult fiatal korában katona volt, 

*) Bővebb necrologokat kér a szerkesztő. 



majd országgyűlési követ, függetlenségi harcunk idején 
a hunyadmegyei nemzetőrség főparancsnoka, 1868-ban 
I íunyadmegye főispánja, mely méltóságát egész 1875-ig 
viselte. Hosszú ideig volt főgondnoka a vajdahunyad-
zarándi ref. egyházmegyének. 1 liilt tetemei fölött dec. 
15-én, a halottas háznál Szőcs Sándor dévai ref. lelkész 
tartott az alkalomhoz illő szép beszédet. — Kemencki 
Gábor nyug. pákozdi ref. lelkész, 82 éves korában, dec. 
23-kán elhunyt. Necrologját valamelyik közelebbi szá-
munkban közöljük. Béke poraikra ! 

N E C R O L O G . 
Sokáig vártam, hogy a Prot. E. és Isk. Lap hasábjain 

legalább pár sort szentel valaki megboldogult atyám 
emlékének; de mivel várakozasomban keserűen csaló d-
tam, mert nemcsak hogy paptársai közül senki fel nem 
emlité, de még az illető esperes sem tartotta méltónak 
hivatalos tiszte szerint a kerületi gyűlésen jelentésében 
megemlíteni a keői ref. lelkész halalát, a ki pedig 40 
évig volt munkása az Úr szőllőjének : azon remény-
ben, hogy az olvasó nem veszi tőlem szerénytelenség-
nek, magam végzem el azt, amit a közönség talan 
mástól várt volna. 

S ezt nem azon célból teszem én, hogy nagy 
szavakkal elmondjam , atyámban minő erős oszlopa 
dőlt ki a prot. egyháznak. Korántsem. Ezzel a boldo-
gult emlékét csak sértené.n. Hanem teszem ezt egy-
részt azért, mert lehetnek még életben olyanok, kik 
kortársi vagy épen barati viszonyban álltak vele s kik-
nek jól esik e sorok olvasásánál visszapillantani az 
édes múltba, s kiket érdekel tudni, hogy a régi barati 
láncból egy szem ismét kiszakadt ; másrészt pedig 
azért, mert jólesik lelkemnek, boldogult atyám szelid, 
becsületes arcát elém varázsolni s vele lélekben olykor 
mintegy társalogni. 

Gózon László született Slavoniában, Kórógyon, 
1810. dec. 13-án, Gózon Sándor kórógyi ref. lelkész és 
Zenthe Mária szülőktől. Edes atyját korán, már fél 
éves korában elvesztvén, hamar meg kellett Ízlelnie az 
árvaság kenyerét. Az isteni gondviselés azonban nem-
sokára egy mostoha atyát adott mellé Yárady Ferenc 
elébb mocsoládi, majd később vörosmarti ref. lelkész-
ben. Iskolait a gyönki ref. gymnásiumban kezdte, 
majd Debrecenben folytatta s ugyanott subscribálván, 
theologiai pályáját is — mint mondá — sok nélkülözé-
sek közt elvégezte. Elébb Sepsén, Baranyamegyében 
akadémikus rektor s ugyanott később káplán let t ; majd 
Hercegszőllősön töltött három évi káplánkodás után 
1840-ben a szomszéd keői kisded egyházba lelkészül 
rendeltetett. Itt vette nőül Kontra Krisztinát, Kontra 
János volt kórósi ref. lelkész leányát, kitől két fiu s négy 
leánygyermeke született. Az utóbbiak közül egy meg-
halt ugyan, de azért elég gondot adott neki a megma-
radt öt gyermek felnevelése is, kivált midőn 1859-ben 
azon csapás is érte, hogy porrá égett s 19 évi szerze-
ménye megsemmisült. Ez a szerencsétlenség sem csüg-

gesztette el azonban a szerető apá t ; Sysiphusként újra 
kezdte a munkát, tűrt, nélkülözött, csakhogy csaladja 
jövőjét ismét megalapítsa. Az isteni gondviselés ekkor 
megmutatta, hogy a hol legnagyobb a veszély, ott van 
legközelebb az isteni segedelem. Ekkor üresedett meg 
ugyanis a sokkal jövedelmesebb kopácsi ref. lelkészi 
állomás, s a kopácsi egyház hívei — kettő kivételével 
— a csapás altal sújtott keői lelkészt óhajtottak lelké-
szükül. Úgyde az alsóbaranyai egyházmegyében ez 
időben uralkodott nagymérvű nepotismus a kopácsiak 
jóakaratának gátat vetett. Az akkori főesperes — neve 
már nem jut eszembe — elsikkasztotta a kopácsiak 
folyamodványát, melyben a keői lelkészt kérték, s a 
két szál ellevnzék felmenvén a kerületi gyűlésre, ott 
azon határozat hozatott : > hogy Gózont az Isten meglá-
togatta, arról nem tehetünk, de* stb. Szegény atyám, így 
elhagyatva e földön mindenkitől, tovább tűrt, tovább 
nélkülözött, s kitartását az ég meg is jutalmazta, mert 
egy nővérünk kivételével mindnyájunkat saját szár-
nyunkra bocsáthatott. De még ezzel nem értek véget 
küzdelmei, szenvedései. A mit egyfelől keservesen 
megszerzett , attól másfelől megfosztottak; egyszer 
pincéjét törték fel, majd házi állatait hajtottak el, s a 
jó ég tudja, hány ízben és mitől fosztottak meg a vi-
déken még most is nagy számmal levő tolvajok. Ehhez 
járult még az is, hogy hívei, — ki altal izgatva, nem 
tudom — évről évre megcsonkították törvényes jövedel-
mét valamivel, még pedig mindig az egyházmegyei gyűlés 
jóváhagyásával. De ő ezek dacára is törhetlen hűség-
gel szolgálta egyhazát. Bár 70 éves volt, káplánt csak 
az utolsó évben tartott, ekkor is csak 7 hónapig, s 
talán már közelgő halálát érezte, midőn 1880. april 
18-án még egyszer a szószékre lépett, prédikálván 
emez igékről : » Az én szivemnek kősziklája, és az én 
erősségem, Te vagtj, ó Isten! mindörökké'1 (Zsolt. 73-
26.) ; következő vasárnap, april 25-én éjjel, ajkai örökre 
elnémultak, s a sokat hányatott férfiú, az Úrnak igény-
telen, de buzgó szolgája, a szerető apa, megtörve test-
ben és lélekben, hű lelkét teremtőjének visszaadta. 

Soha sem felejtem el azt a nyugodt, mosolygó 
arcot, melyet én már csak a ravatalon láthattam meg ; 
mintha csak ezen tudattal adta volna ki lelkét : Atyám! 
a mit reám biztál, eromlwz képest elvégeztem. A mit 
az élet tőle megtagadott, azt megadta neki a halai: a 
békét és nyugalmat. 

Temetésén a háznál Búzás Kálmán, a daróci ref. 
egyház ifjú lelkésze, ki a boldogult iránt mindig fiúi 
ragaszkodással viseltetett, tartott megható imat s velünk 
együtt őszintén megkönyezte a jó apát és hú pásztort, 
a sírnál pedig káplánja, Vitányi Bertalan mondott 
utolsó Isten hozzád ot koporsója felett. 

Isten veled, jó atya és buzgó pásztor. Emléked 
szivünkben élni fog örökké. Pihend csendesen hosszú 
almodat sírodban, lelked pedig találjon üdvöt a mennyei 
atyánál ! Gózon Gyula, 

ref. lelkész. 



A D A K O Z A S O K -
Számadás 

az 168<>. évben szerkesztőségünknél begyült kegyes ado-
mányokról. 

A Bethesda-kórházra: Szilágyi Gábor ötvöskónyi 
ref. leik. I frt. 

A budapesti orsz. prot. árvaházra: Nagy Sándor 
ágyai ref. leik. 2 frt. Czelder Márton 3 frt. Csorba Farkas 
1 frt. Kulcsár Sándor 2 frt. Szabó Pál szentantalfai ref. 
leik. 1 frt. 25 kr. Ritter Károly 3 frt. Zelenka Pál 30 frt. 
Kazincy Emil 1 frt. Nikelszky Mátyás 12 frt. Schnell 
Károly I frt. 80 kr. Dubovszky Nándor 4 frt. 90 kr. 
Békássy József 50 kr. Kármán József 3 frt. Alföldi Sándor 
6 frt. Veres Benő 1 frt. 40 kr. Etyeki egyház 30 kr. 
Hidvégi ref. confirmandusok 50 kr. Mészöly Pál 1 frt. 
49 kr. Schnell Károly 3 frt. Németh Károly budapesti 
ev. hitelemző 50 kr. Balogh György bicskei ref. leik. 
5 frt. Miklovic Bálint 8 frt. 81 kr. Medgyasszay Vince 
1 frt. 50 kr. Poszvék Sándor 6 frt. Kis Gábor pápai ref. 
leik. 9 frt. 65 kr. Máté József 2 frt. Petz Gyula 3 frt. 
Bonc Gyula 1 frt. 14 kr. Mészöly Győző 1 frt. 14 kr. 
Kovách József görgetegi ref. leik. 1 frt. Bokor Benő 1 
frt. 70 kr. Holbok József 1 frt. 70 kr. Endreffy János 
5 frt. 15 kr. Szentpéteri Sámuel 2 frt. Mészöly Pal I frt. 
23 kr. Konc Imre 1 frt. 30 kr. Szalay Sándor nagyszől-
lősi ev. leik. 1 frt. 50 kr. A Prot. Egyh. és Isk. Lap 
kiadóhivatala a Prot. Lelkészi Könyvtárból elárusított 
könyvekért 3 frt. 75 kr. Alsózempléni ref. egyházmegye 
IOO frt. Tóth Lajos nagysallói ref. főtanitó 2 frt. Bognár 
Endre 2 frt. Veres József orosházi ev. leik. 5 frt. Pap 
Lajos kajászószentpéteri ref. leik. 3 frt. 20 kr. és 1 ezüst 
húszas. Veres Károly váci ref. leik. 5 frt. 50 kr. Czékus 
István 18 frt. Eri Ferenc 3 frt. 50 kr. Baltazár Antal 
60 kr. Mockovcsák János 8 frt. 75 kr. Kulcsár Sándor 
17 frt. 28 kr. Békássy József 2 frt. Göncy Benő 2 frt. 
7 kr. Haan Lajos 5 frt. 70 kr. Vargha László sziget-
monostori leik. 2 frt. Szőllősi Antal 3 frt. 97 kr. Bol-

dizsár Imre 50 kr. Morvay Ferenc 7 frt. Lukács Dániel 
24 frt 81 kr. Simonides János 4 frt. Miklovic Bálint 
8 frt. 42 kr. Szilágyi Benő gyömrői ref. leik. 3 frt. Arany 
Antal 2 frt. 10 kr. Baróthy József 1 frt. G r á t z Mór ó frt. 
Markó Lajos 9 frt. 17 kr. Stiegler Gusztáv 4 frt. Molnár 
Sámuel v.-ladányi ref. leik. 8 frt. 27 kr. Körmendy 
Sándor egy magyar állami jótékony célú sorsjegyet 
(2599. sor. 99. sz.), mely azonban az 1880. jun. 24 en 
tartott húzás alkalmával nem sorsoltatott ki. Szutter 
Károly 6 frt. Benkő Gyula 2 frt. 80 kr. Rác Lajos mádi 
ref. leik. 2 frt. 35 kr. Mészáros János cecei ref. leik. 
75 kr. Kazincy Emil 1 frt. Zachar Gusztáv 5 frt. Dö-
mötör Lajos bölcskei ref. leik. 50 kr. Németh Károly 
budapesti ev. tanár 2 frt. 50 kr. Zeke Lajos 3 frt. Bálint 
Karoly farkasdi ref. s. lelkész 1 frt. 42 kr. Szilágyi Gábor 
ötvöskónyi ref. leik. 2 frt. Szél Kálmán 2 frt 47 kr. 
Dobos László 7 frt. 90 kr. ICimiti László 2 frt. Fóthi 
ref. egyház 5 frt. Sziklay Ede 10 frt. Czipott Rezső 5 frt. 
Gáncs Jenő 3 frt. 20 kr. Szűcs János hidvégi ref. leik. 
50 kr. — Összesen 459 frt. 44 kr., 1 ez. húszas és 1 
sorsjegy. 

A budapesti theol. tápintézetre : Békássy József 
2 frt. Konc Imre 13 frt. — Összesen 15 frt. 

A miskolci ref. egyház és iskola részére : Egy 
ref. főtanitó Komárom megyéből 1 frt. 

A nagyzeréndi ref. egyház részére : Kármán 
József 5 frt. 

A slavoniai missióra : Bicskei egyház I frt. 
A szegedi ref. egyház részére : Szabó József dráva-

palkonyai lelkész. 5 frt. 
Begyült tehát a mult évben szerkesztőségünknél 

összesen /j86 frt. 44 kr. 
Ha számadásunkból valakinek az. adománya téve-

désből kimaradt volna, szíveskedjék bennünket figyel-
meztetni, hogy a tévedést helyreigazíthassuk. Egyúttal 
kérjük azokat, kiknek netalán követelésük volna rajtunk, 
szíveskedjenek nyugtajukat hozzánk beküldeni, és mi kö-
vetelésüket azonnal kiegyenlítjük. 

Szerkesztő'. 

Rendkívüli árleszállítás. 
Lukács Ödön: Egyházi beszédek templomi ós temetési használatra , 

280, nagy 8-rétű lapot tartalmazó és az illető körökben általánosan elismerést nyert művét 

j f l ^ 1 f r t 8 O k r . " b o l t i á r h e l y e t t c s a k 9 0 I c r . " U S ® 

Egy frt előleges beküldés mellett bérmentve küldöm. 

G p é l d á n y u t á n e<ry t i s z t e l e t p é l d á n y . 

Ez alkalommal minden, bárhol megjelent egyh. könyvet, melyekből mindenkor nagy raktárt tartok, eredeti 
bolti áron ajánlani bátorkodom. 1881. évre szóló Dúzs S. Protestáns m. p. mindennemű naptárak nálam 
m egszerezhetők. 

S.-A -Ujhely (Zemplénin.), 1880. december hóban. 
3 - 3 L ö v y A d o l f \ 

könyvkereskedő és kiadó. 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3 D r . B a l l a g i ILvdTór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest. 



Huszonnegyedik évfolyam. 2. sz. Budapest, 1881. január 9. 

PROTESTÁNS 
ÉS ISKOLAI LAP 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

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

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések d i ja : 
í hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

T e l j e s s z á m i í p é l c l á _ : m . y o l s i l c E i l x x x i r x d é g - s z o l g - á . l l x a t T J L n l s : _ 

V 

Előfizetési felhívás 

PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP" 
1881-dik évi, huszonnegyedik, 1-ső félévi folyamára. 

Z E D l Ő f i z e t Ó s i cLi 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. 

Az 53. paragraphus.*) 
Midőn i868. évi december 8-kán a törvé-

nyesen bevett keresztyén vallásfelekezetek viszo-
nosságáról szóló ugyanazon évi 53. tcikk a kép-
viselőházban kihirdettetett, báró Eötvös józsef 
akkori vallásügyi minister e sorok Írójához s a 
mellette ülő boldogult Székácshoz, mint az akkori 
képviselőház tagjaihoz jöve, örömsugárzó arccal 
ezeket mondá : > no most már csak remélem, 
hogy minden surlódások a vallásfelekezetek s 
azok papsága között megfognak szűnni s béke 
leend köztük.* Mi, a tiszta nemes léleknek 
örömét zavarni nem akarva, keserédes mosoly-
lyal csak azt válaszoltuk szavaira: „adja Isten, 
hogy ugy l egyen / De a beszéd fonalát ma-
gunk közt tovább fűzve, azt végre is azzal fe-
jeztük be, mikép azok, — hogy régibb tapasztalá-

* Különösen felhívjuk olvasóink figyelmét e cikkre, mely a vi-
tás kérdést ritka alapossággal és élesesziiséggel világítja meg. A má-
sod bíróság már döntött az ügyben és stricte jure talán nem is lehetne 
kifogást tenni ítélete ellen. Bíróilag ez/.el a kérdés el van döntve, mert 
a perrendtartás s/.erint ez tovább nem felebbezheto. He a törvény 
ilyetén bírói magyarázatában mi nem nyugodhatunk meg s ez/.el az 
ügyet befejezettnek nem tekinthetjük. Nekünk — ugy a saját, — mint 
általában a hitfelekezetek kö/.ti békesség érdekében a Gednly püspök 
ur által hangoztatott elvek szerint oda kell irányozni törekvésünket, 
hogy maga a törvényhozás magyarázza meg utólagosan azt, amit a bí-
róság a kérdéses törvény szavaiból nem képes kiolvasni. Szerk. 

sokra vissza menjünk, — akik az 1791. évi 26. 
tcikk 13. §-ának azon szavaiból: ^ne transitus 
temere fiat* a hatheti oktatást, mely azután gyakran 
hat évre is terjedt, s ugyanazon tcikk 15. §-ának 
azon szavából : nonnisi proles masculae patris 
(evangelici) religionem sequi possinta reversa-
lisokat hozták ki, majd gondoskodni fognak ar-
ról, hogy a surlódások a vallásfelekezetek közt 
ne szűnjenek meg ezentúl sem s a béke meg ne 
legyen köztök. 

H o g y sejtelmünk nem csalt, megmutatta 
azóta s mutatja a szomorú tapasztalás. 

A vallásfelekezetek közti súrlódásokra leg-
több okot szolgáltatott ujabb időben a vegyes 
házasságok s az azokból származott gyermekek 
vallásának kérdése. Ki ne emlékeznék közülünk 
öregebbek közül a harmincas és negyvenes évek-
ből a kölni érsek Droste Vischering-féle küzdel-
mekre a külföldön, hazánkban pedig a vegyes 
házasságok tárgyában kibocsátott püspöki körle-
velek folytán keletkezett harcokra, az ezek s az 
azok fő tárgya, a famosus reversalisok feletti 
hosszas és heves országgyűlési vitákra stb r E 
súrlódásoknak az 1848. évi, a vallásfelekezetek 
tökéletes egyenlőségét és viszonosságát kimondó 
20-dik törvénycikk kivánt véget vetni. Fájdalom 



ez is húsz évig megint csak papiroson maradt ; 
míg végre, különösen a viszonosságra nézve, az 
1868. évi 53. tcikkben nyerte magyarázatát. 

A vegyes házasságokból született gyerme-
kek vallásának kérdése a viszonosság alapján 
három módon volt elintézhető. Vagy úgy, hogy 
a vallás meghatározása a szülők szabad akara-
tára bizatnék : vagy minden gyermek az apa val-
lását követné : vagy végre ugy, hogy a liúk az 
atya, a leányok az anya vallásában volnának ne 
velendők. Eötvös, lelkének idealistikus röptét kö-
vetve, az első, mint a szabadságnak leginkább 
megfelelő módozat mellett nyilatkozott, s a kép-
viselőháznál benyújtott eredeti törvényjavaslata e 
módozat szerint volt szerkesztve. Azonban az osz 
tályokból alakult központi bizottság azt a harma-
dik módozatnak megfelelőleg dolgozta által s ezen 
tettét következőleg indokolta : ^Leglényegesb mó-
dosítást az eredeti törvényjavaslatnak azon sza-
kaszai szenvedtek, melyek szerint a vegyes há-
zasságban élő házastársakat gyermekeik vallásos 
nevelése tekintetében szabad rendelkezési jog il-
lette \ olna. Méltányolhatok mindenesetre az elmé-
let magasabb szempontjai, melyekből e javaslat 
kiindult. Azonban a központi bizottság akként 
fogta fel a kérdést, hogy az legfőképen az élet 
dolga, s így leginkább az élettapasztalatok alap-
ján és gyakorlati ütőn oldható meg. S csak egy 
pillantást kell e részben a múltra vetni, és azon-
nal előáll a jövendő képe is. Mennyi zavart, 
mennyi viszályt szültek a mult évtizedekben a 
lórit vényeit, melyek itt és ott a vegyes házas-
ságra lépő felektől vétettek ki, és pedig akkor, 
midőn azok a törvényben kimondva nem voltak! 
Mi lenne még, ha most maga a törvény utalná 
a feleket az egyezkedésre ; minő idegen befolyá-
sok, minő tilos eszközök férkezhetnének a szer-
ződő felek közé; mennyi megbánásnak, mennyi 
keserűségnek és súrlódásnak nyittatnék meg for-
rása ; mikép szenvednének ezek közepett mind a há-
zassági viszonyok mind maga a vallás érdeke ? A köz-
ponti bizottság tehát abban állapodott meg, miszerint 
a gyermekek vallását okvetetlen magának a törvény-
nek kell meghatároznia. S minő legyen aztán e meg-
határozásnak módozata, e részben ismét egy gya-
korlati és igen közel álló példa adhat irányt. Er-
délynek példája; Erdélyé, melyben e szabály köz-
megnyugvásra áll fen, s melyben hosszú évek 
óta a fiuk atyjoknak, a leányok anyjoknak vallá-
sában neveltetnek/ S a képviselőház, főleg a mos-
tani miniszterelnök Tisza Kálmán erélyes felszó-
lalására, csakugyan e módozatot fogadta el s 
egyúttal ugyanazon §-ban, melyben e módozat 
törvény erejére emeltetett, minden a törvénynyel 
ellenkező, bármely szerződést, téritvényt vagy ren-
delkezést ezen túlra ü (tehát az elöttre nézve is 

olyannak tartotta) érvénytelennek és jogerővel 
nem birónak mondta ki. 

A törvény eképen meg volt-; de a félt súr-
lódásoknak, fájdalom megint ez sem vette elejét, 
mert a régi törekvés, külön felekezetök érdekei-
nek ezen törvény dacára is érvényt szerezni a 
r. kath. papságnál, most is megmaradt. A térítvé-
nyek, az Ígéretek, hogy azon gyermekeiket is, 
kik a törvény szerint az evang. vallásban vol-
nának nevelendők, a r. kath. vallásban fogják ne-
velni, a vegyes vallású házasulandóktól folyton 
követeltettek, hol Írásban, hol becsületszóra, hol 
mint állíttatik, eskü formájában is. 

Mt pedig csakhamar alkalmat nyertünk ész-
revenni és érezni a régi gyakorlat íenmaradásá-
nak jeleit Innen is onnan is jelentések érkeztek, 
hogy ez s az a gyermek, kinek a törvény sze-
rint az evang. vallásban kellene neveltetni, a r. 
kath. szertartás szerint lett megkeresztelve ; s ha 
a dolognak a minisztériumnál tett feljelentés ut-
ján utána jártunk, azt a felvilágosítást kaptuk, 
>hogy, úgymond, azon gyermeknek atyja vagy 
anyja önkényt és szabad akaratból lekötelezte ma-
gát azon gyermeknek a róm. kath. vallásban 
leendő nevelésére.4 

S ime itt van immár helye kiemelni azt s 
felhívni a figyelmet arra, mik legyenek tulajdon-
képen azon kereszt élések, melyek az utolsó időben 
oly nagy izgalmat okoztak s annyi pro és contra 
vitára szolgáltattak alkalmat. Nem egyszerű keresz-
télések azok, de az 1868. évi 53. tcikk 12. §-a 
ellenére kiadott térítvényk é szóval ragg Írásban tett 
ígéretek folyoméinyai, az ugyanazon §-ban a gyer-
mek k vallásos nevelésére tett rendelkezésnek meq-
sértése, s épen azért vem is önállóan és r„agokban 
vére, lianem a térítvényelckzl való szoros össze füg-
gésök szempontjából it élen doh meg. 

Különben a reversalisok régi praxisa ujabb 
időben három módon nyilatkozott. Némelyek azok 
alapján a r. kath. egyházhoz nem tartozó gyer-
mekeket pusztán megkeresztelték s az anya-
könyvbe vezették, a további fejlődést az időre 
bízva. Mások azok alapján a gyermekeket a r. 
kath. egyház számára tettleg lefoglalták. így tör-
tént Turóc megyében, hogy egy ottani r. kath. 
lelkész, s felül rá még községi iskolában, egy ilyen 
gyermeket a r. kath. gyermekek közé sorozott : 
az illető tanfelügyelő pedig, a ki a kormány ál-
tal a tényállás constatálására volt kiküldve, a lel-
késznek e tettét, mert az atya úgymond, rever-
salist irt alá, törvényesnek jelentette ki. Legto-
vább ment e téren a nyitrai r. kath. püspök az 
e lapban is felemlített esetben, ki egy a nyitra-
m egyei alispánhoz irt levelében azt kívánta, hogy 
JBilina Ádám evang. vallású szeleci lakosnak fia 
mint a kinek a r. kath. vallásban leendő nevelte-



tését atyja állítólag téritvényileg ígérte meg, en-
nek atyai hatalma alól kivétessék, s részére ezen 
neveltetést eszközlendő gondnok neveztessék ki. 
Sőt még ennél is tovább ment TJcsnay József 
trencsini szolgabíró, ki Fiiina Ádámnak és kér-
déses fiának lelkipásztorát Krizsán István evang. 
lelkészt azért, mert az apának segítségére volt, 
hogy gyermekét a törvény szerint a maga vallá-
sának megtartsa, proselytismus címén i o o forint 
birságban- s 87 forint perköltségben marasz-
talta el. *) 

Ily gyümölcsöket érlelnek azon keresztelé-
sek, melyek az 1868. évi 53. tcikk 12. §-a sze-
rint az evang. valláshoz tartozni kellő gyermeke-
ken végeztetnek illetéktelenül a r. kath. pap-
ság által. 

Mi a kereszteléseket eddig feljelentettük a 
minisztériumnak. Ez pedig az azokat végezőket 
püspöki hivatalaik utján oda utasította, hogy a 
rólok szóló anyakönyvi kivonatokat küldjék meg 
hivatalból az illető protestáns lelkésznek, tetteiket 
ugyanazon uton helytelenítette, s az 1868 évi 53. 
tcikk megtartására utalta őket. 

Ebből két dolog derül k i : először, hogy azon 
kereszteléseket a minisztérium is az 1868. évi 
53- tcikbe ütközőknek ismerte el : másodszor, hogy 
nem birt eléggé erős eszközzel az elkövetett tör-
vénysértés megfenyítésére. 

Ez eszközt végre megadta az uj büntetőtör-
vény, jelesül az 1879. évi 40. tcikk 53. §-a. Tisz-
telt országgyűlési képviselő T<de*zky István úr, 
mint ezen törvénycikk volt előadója a képviselő-
házban azt mondja ugyan egy budapesti lapban, 
hogy a szóban forgó kereszteléseket nem értette 
legyen ezen §. hatása alá tartozóknak, hanem csu-
pán az 1868. évi 53. tcikk 1—8 §§-aiban jelzett 
áttérést egyik vallásról a másikra ; s hogy ezen 

világosan meg nem említette a/, uj törvény-
ben, az részben csak emberi gyarlóságból történt. 
Ám ha ezt megengedjük is, — noha mindenesetre 
feltűnő, hogy ugyanazon emberi gyarlóságban 
szenvedtek a képviselőháznak többi 400 nál több 
s a felső háznak is valamennyi, ezek közt főpapi 
tagjai is, és senkinek sem jutott eszébe kiemelni, 
hogy az uj büntetőtörvény azon §-nak hatása 
csupán az 1868. évi 53. tcikk 1 - 8 §§-aiban sza-
bályozott át térésre szoríttassék, de akkor bátran 
hisszük állíthatni, hogy előadó úr azon emberi 
gyarlóságában öntudatlan eszköze lett az igazsá-
gos isteni gondviselés kezének. Az áttérésnél o o 
aránylag csak igen kevés visszaélés fordul elő 

* Mellesleg megjegyezzük, mikép, nem áll, amit a Filina-féle 
esetről egy budapesti politikai lap állít, t. i. hogy azt az érdekeltek 
nyugodtan vették; inert az mindjárt kezdetben fel lett jelentve a mi-
nisztériumnak, s a dunáninneni egyházkerületi gyűlés és az egyetemes 
gyűlés is erélyes nyilatkozatokban felszólítandónak határozták el ugyan-
azt, hogy e kiáltó sérölmet orvosolja. 

a r. kath. papság részéről, mert az erre vonat-
kozó törvény oly szabatos, hogy azt mégis bajos 
kijátszani és megszegni. De annál több a vissza-
élés a reversalisok alapján a r. kath. egyház ré-
szére lefoglalni szándéklotí prot. ujdonszülöttek 
körül. Itt volt égető szükség a napról-napra sza-
porodó visszaéléseknek erélyes rendszabályok ál-
tali meggát lására ; s e szükségnek lőn megfelelve 
az uj büntetőtörvény 53. §. által. 

És hogy ezen §-nak ez a célja is lehet leg-
alább, azt érezte maga a r. kath. papság is. Kü-
lönben miért tartott volna annak tárgyában ta-
nácskozásokat; miért fordult volna annak meg-
magyarázásáért az igazságügyi miniszterhez s ez, 
a ki a törvényt az országgyűlés elé terjeszté, s 
kinek tehát ezt legjobban kelle értenie, miért nem 
mondta ki azonnal és egyenesen az azon papság 
által óhajtott nem et, hanem a törvényszéki praxisra 
utalta őt ? Igen, most egyszerre világos lett az egy 
ideig habozott ama papságnál azon §-nak értelme, 
— fájdalom, a felfogás ezen rögtöni megfordul-
tának részben talán mi magunk is vagyunk okai; 
azon §. szerinte semmi esetre sem vonatkozhatik a 
gyermekek keresztélésére, mert a keresztelés még 
nem felvétel valamely külön hitfelekezetbe, hanem 
csak a keresztyén egyházba általában. Bizonyára 
az, dogmatikailag és elméletileg. De a dolognak 

| nemcsak dogmatikai, hanem egyházjogi és állam-
jogi oldala is van ; s ezen kérdés is azok közé 
tartozik, melyek felett az élet dönt s melyek leg-
inkább az élettapasztalatok alapján és gyakorlati 
úton oldandók meg. 

Nem akarjuk kétségbe vonni, hogy azon vi-
lági férfiak s különösen azon jogász urak, akik a 
szóban forgó keresztelések mint puszta felvétel 
mellett a keresztyén egyházban általában szólal-
tak fel, azokat valóban is annak nézik. De bát-
rak vagyunk kérdeni a r. kath. papságot, hogy 
ő is annak nézi e, s hogy kezét szivére téve, 
nem lesz-e kénytelen bevallani, mikép azok általa 
többnek vétetnek, t. i. első és kezdeményező ac-
tusnak, melylyel a törvény szerint az evang. val-
lást követni tartozó gyermek a r. kath. egyházba 
fogadtatik be. Mert jegyezzük meg jól, tiz ilyen 
keresztelés közül kilenc oly gyermekeke i vitetik vég-
hez,, kik felöl atyjok vagy anyjok szó- vagy Írásbeli 
reversalist adott ki. Avagy, ha ezen keresztelése-
ket a r. kath. papság is csupa felvételnek nézi 
a keresztyén egyházba általában, miért nem érte-
síti azonnal az illető prot. lelkészt azok megtör-
téntéről, felhíva őt, hogy vezesse be azokat anya-
könyvébe, anélkül, hogy ez utóbbit maga tenné 
meg ? Hiában mondatik, hogy a keresztelést a 
gyermek atyja vagy anyja kivánja. Igenis kivánja, 
de nem önszántából s szabad akaratból, hanem 
mert arra az általa kiadott reversalis folytán ma* 



gát kötelezettnek, kényszerültnek hiszi. Hiában 
mondatik, miként abban, hogy gyermekét itt vagy 
ott kereszteltesse, senkit korlátozni nem lehet, 
mert a keresztelés semmi törvény által nincsen 
megtiltva. Nincs megtiltva szóval, de hallgatag 
igenis meg van tiltva azon gyermekeknél, melye-
ket a magok vallásától ezáltal el akarunk ide-
geníteni s a magunké számára lefoglalni: s e tör-
vényes intézkedésnek köteles minden apa cs anya is 
magát alávetni. Hiszen világos törvény által ez 
sincs megtiltva, hogy egyik vallás papja a más 
vallású papnak híveit megeskesse vagy eltemesse; 
de azért mit mondana rá a rk. papság, ha mi az 
ő hiveit szélűben esketnők vagy temetnők ? Van-
nak dolgok, melyek magokban nem tilosak, de 
bizonyos körülmények közt azokká lesznek: pél-
dául almát szedni magában nem vétek, de szedni 
azt másnak kertjében a tulajdonos tudta nélkül 
vagy csak annak csak kényszerült beleegyezése 
mellett, lopássá válik. Az is mondatik, hogy a 
bála is keresztelhet. Igenis, de mikor ? Végső 
szükség esetében, azon szabálynál fogva, hogy : 
szükség törvényi ront; de ezt is csak ugy teheti, 
hogy az általa végzett cselekvényt azonnal köte-
les bejelenteni az illető lelkésznek, a ki azt eset-
leg megerősíti, s beiktatja anyakönyvébe. Ámde 
következik e ebből, hogy a bába ezen végső 
szükség adta jogát már most kiterjesztheti min-
den gyermekre r Ha a r. kath. papság csak ilyen 
szükségbeli keresztelésekre szorítkoznék, s azok vé-
geztéről értesítené önkényt és haladék nélkül be-
anyakönyvezés végett az illető prot. lelkészt, bizo-
nyosan az ellen nekünk sem lehetne kifogásunk. 
De fen forog-e ott ilyen végső szükség, van e ott 
általában szükség a r. kath. pap keresztelésére, 
hol a prot. pap szintoly könnyen kapható, szintoly 
közel lakik a szülőkhöz, talán közelebb, mint a 
r. katholikus r 

Mondjuk ki nyíltan az igazságot. Nem ke-
resztyéni szeretet szolgálattételről van itt szó, nem 
valami ártatlan, további következmények nélküli 
dologról, hanem arról, liogy az 1868. évi 53. 
trikk 12. §-a, mely a vegyes házasságokból szár-
mazó gyermekek vallását határozottan megszabja, 
fen maradjon-e, vagy a gyakorlatban hatályon lá-
vül tétessék, s a törvény positiv rendelkezése helyébe 
a szülök ngymondott szabad akarata lépjen ; arról 
van szó, hogy a törvényben érvényteleneknek nyilvá-
nított, annyi viszályt, annyi keserűséget okozott re-
versalisok mellék-utón érvényre emeltessenek-e vagy 
sem. A r. kath. papság érzi és tudja, mily vég-
telen nyeremény lenne az rá nézve, ha a szőnye-
gen levő kérdés részére kedvezően dőlne el: s 
épen azért, ha a jelek nem csalnak, fel is hasz-
nálja roppant befolyását minden irányban, hogy 
ez megtörténjék. 

S ha csakugyan megtörténnék, mi követke-
zéseket fogna az maga után húzni? A reversali-
sok utján való lélekvadászat a r. kath. papság 
részéről százszoros erővel fog megindulni és 

1 folyni. És meglehet, hogy azt meg fogja kisérelni 
eg\-némely prot. pap is; természetesen a rendelke-
zésre álló sokkal gyengébb eszközök mellett, sok-
kal csekélyebb sikerrel. A dolognak végeredménye 
pedig az lesz, hogy a vallásos villongások csa-
pása, mely most csak kivételképen érezteti élét 
itt-ott, általánosan rá fog nehezedni ezen amúgy 
is annyi nehéz csapással sújtott hazára. 

Ez így levén, lehetetlen feltennünk, hogy 
más részről a hazánkbeli birói kar is ne érezze, 
mily nagy fontosságú s nagy horderejű kérdés 
eldöntése van jelenleg letéve kezeibe. Mi bízunk 
benne. Reméljük, hogy a II. Fridrikkel szemközt 
álló egykori potsdami molnárral, kinek példáját 
egy a dunáninneni evang. papsághoz minap, inté-
zett körlevelemben felhozám, el fogjuk mondhatni: 
> Vannak még birák Magyarországon!€ 

Geduly Lajos. 

T Á R C A . 
Zsinat előtt. 

I. 

Volt idő, néhány évvel ezelőtt, midőn széllyel te 
kintvén egyházi életünk romokkal borított mezején, én 

1 is a zsinatban kerestem a panaceát a beteg test vérző 
1 sebeire. 

Azóta sok viz lefolyt a szőke Dunán, sok szép 
szószikra pattogott el mindenfelé, konventeztiink, gyű-
léseztünk, tanácskoztunk, zsinati előmunkálatokat készí-
tettünk, olyan gyöngy paragraphusokba foglaltuk egy-
házszervezetünknek a gyakorlat iskolájában kifőzött el-
veit, intézményeit, mintha csak a Bach vagy Thun 
bürokratizmusának mogorva csontkamrájában sajátítot-
tuk volna el a paragraphus-faragás országokat pusztító 
mesterségét. 

S legközelebb eljutottunk egészen a zsinattartás 
küszöbéig. Már nagyon kevés idő választ el azon bol-
dog pércztől, midőn a nagy zsinatba ülnek össze az 
egyetemes magyar ref. egyháznak választott képviselői, 
hogy az első pünköst magasztos lelkesedésével fogja-
nak hozzá az egyházszervezet újjáalakításának nagy 
munkájához, a beteg egyháztársadalom üdült bajainak 
gyökeres meggyógyitásához. 

És különös, hogy most a zsinat küszöbén nem 
érzek keblemben annyi örömöt, mint éreztem akkor, 
mikor még a zsinattól oly távol valánk ; a dolognak s 
a változott kedélyhangulatnak nyitja, psychologiai alapja 
nagyon egyszerű, könnyen is kitalálható. Akkor még, 



mikor zsinatért esengettünk, mi, kik egyházunk újjászü-
letését attól vártuk volt egyenesen, akkor még a remény 
rózsás köntösében állott előttünk a jövő: én legalabb 
u g y gondolkodtam, hogy a zsinat egészen uj elvekre, 
uj alapokra fekteti egyházszervezetünk épületét, vagy 
legalább a régi rendszer ódon falait s megrongyollott 
tetőzetét akként fogja kireparálni, hogy abban a vallá-
sos lélek minden vagyait újra fellelheti s egyházi éle-
lünk mezejéről lassanként eltünedeznek a romok s vi-
dor, eleven, pezsgő élet induland meg ott, hol most a 
tespedés lomha árnyai ijesztő' arányokban sátoroznak. 

Hogy nagyban csalódtam én is azokkal, kik a 
zsinattartástól vártunk mindent, attól vártuk bajaink 
orvoslatát, most már látom és őszintén be is vallom. 

A zsinat előtt vallom meg, hogy előttem más el-
vek, más irányeszmék lebegtek akkor, mikor a zsinati 
szervezkedéstől s alkotástól vártam egyházkormányza-
tunk reformját, valláserkölcsi életünk újjá születését. 
En azt gondoltam, hogy a zsinati előmunkálatokat ké-
szítő egyetemes konventi tanácskozmányok alkalmával 
egyetemes egyházi életünk, alkotmányunk és szerveze-
tünk reformja kerül majd szőnyegre; gyökeresen meg-
változtatjuk például egyházi adózási rendszerünket; ala-
pítunk országos egyházi pénztárt, amelybe azután majd 
birtokaránylag fizetünk s ekképen lehetővé tétetik az, 
hogy kisebb egyházaink az óriás teher alatt össze ne 
roskadjanak, a gazdag alapítványokkal bíró nagyobb 
egyházak hivei pedig az adakozásokban, nagyobb 
mérvű áldozattételekben meg ne restüljenek, hanem ér-
vényesüljön itt is amaz evangyeliomi elv, hogy akinek 
több adatott, több is kívántatik attól. 

I littem, vártam azt is, hogy az egyházkerületek majd 
közelebb nyomulnak az unió eszméjéhez s nem az avas 
hagyományokban, nem a régi egyházalkotmányi rend-
szer nagyrészben megrongyollott foszlányaiban, hanem 
az érdek és hitközösség egyetemes boldogító nagy elvé-
ben fogják keresni a jövendő garanciáit. Sőt még azon 
merész reményt is tápláltam keblemben, hogy egyhá-
zunk a felekezetközi viszonyok tekintetében s a modern 
államszervezettel szemben oly magaslatra fog majd 
emelkedni, hogy a protestantismus szabadsági missiójá-
hoz híven követelni fogja az államtól a kath. egyházi 
kiváltságok megszüntetését; mert hát hiába titkoljuk, 
az államkormány még folyvást dédelgeti a kiváltságos 
érdekeket s maga allja ez altal mintegy útját a val-
lasi s hitfelekezeti egyenjogúság megvalósulásának. I fogy 
nem üldöznek bennünket, az bizonyos, az inquisitió 
sárkány fogait kitördelte már a kor szelleme, az is bi-
zonyos, hanem bizonyos ám az is, hogy mindezeket 
nem az államintézmények jótékony kifolyásának, ha-
nem a mind nagyobb dimensiókban terjedő műveltség-
nek s azon jókora vallásos közönyösségnek tulajdonit-
hatjuk, mely épen a merev dogmatismus talajából bur-
jánzott fel, s mely nem sokat gondol a vallásbeli kül-
sőségekkel, de nem sokat gondol az egyes felekezetek 
jogaival sem. Például, a jogallam papiroson a vallási 

egyenjogúság elvét vallja, és a politikai életben mégis 
elnézi, hogy a protestáns püspökök a főrendi házból 
ki vannak zárva, s óriási javadalmakat élveznek a kath. 
főpapok akkor, mikor a mi protestáns papjaink és egy-
hazaink, csak akkor tudják meg, hogy jogállamban 
élünk, midőn a modern allam roppant a tkáér t : a nagy 
adóért exequalnak bennünket. 

Ilyeneket hittem és vartam én egykoron távol a 
zsinattól, most meg, isten látja lelkemet, alig varok at-
tól valamit. 

I*ereszlény János. 

Nyilt levél a »Prot. Egyh . és Isk. L a p € 

szerkesztőségéhez! 
A »Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1880. év. 52. 

számában, melynek megküldéseért t. szerkesztő s aka-
démiai tagtárs úrnak őszinte köszönetet mondok — Pro 
aris et focis cím alatt Kálmán Farkas úr hosszabb cikk-
megjelent zenetörténélmi művemről, A nevezett cikkben 

- bámulattal olvastam e következő részletet: »Ilyen forma 
tehertől (elfogultság) akarnám én megszabadítani Bogisich 
Mihály bpesti róm. kath. káplán urat, ki is nem rég 
megjelent nagyfontosságú énektudományi művében olyan 
valótlanságot állít rólunk, szegény reformátusokról, me-
lyek ha igazak volnának, csakugyan megérdemlenék a 
kárhoztató ítéletet. * 

»Nevezett, kitűnő művének megjelenésekor szerte-
szétszórtak az országban a lapok azon állítását, hogy a végi 
mag/jar nemzeti dallamokat a pápistaság tartotta fenn ; 
a reformatio hatlenül elhagyta azokat, mert a francia 
dallamokat vette át sth. Megvallom én az ilyen könnyen 
odavetett teljesen valótlan állítást akkor szóra sem ér-
demesítettem s talán soha sem szóltam volna róla, ha 
a napokban egyik kitűnőségünk nem figyelmeztet rá. 
Ez ok indított arra, hogy B. úr állításait valóságos tör-
téneti s a mai nap is életben levő tényekkel állítsam 
szembe s állítsam viszont, hogy a reformatio a régi ma-
gyar dallamokat nem hagyta el hűtlenül, sőt annyira 
kegyelettel ápolja még ma is, hogy megújítandó éne-
kes könyvébe többeket fel fog venni stb.* 

Kálmán P. urat ama egyik kitűnőség igen rosszul ér-
tesítette ! Es ezennel ünnepélyesen megígérem Kálmán 
E. úrnak, hogy azon esetben, ha ő , A keresztény egy-
ház ősi zenéje® cimii 606 lapra terjedő zenetörténelmi 
művemből a fentebbi állítást kiolvassa, vagy a magyar 
reformátusokról, a magyar reform, énekekről valamit ta-
lál, letjyen az önálló cikk, egyes mondat, észrevétel vayy 
hái• egy szó is, melyből a nekem tulajdonított állítást 
bebizonyíthatná én minden szóért egy darab aranyat va-
gyok kész fizetni. Zenetörténelmi művem az apostolok-
korától egész a németalföldi zeneiskola megalapításáig, 
1450-ig terjed. Már azon korban a magyar reformátusok 
énekeiről észszerűen nem szólhattam ! Művemet az összes 
hazai sajtó dicséretekkel halmozta el ; a magyar tud. 
akadémia tagjai sorába valasztott — tudtomra a lapok 



országszerte a fentebbi állítást nem szórták szét. 1880. 
március 4-én a magyar tud. akadémia üléstermében a 
magyar történelmi társulat ülésén az ősi magyar zenéről 
értekeztem. Az ősi magyar dal és zene sajátságait 
részletezve a többi között ezeket mondám : , Én ezúttal 
csakis a 17. század kath. énekeskönyveire hivatkozom 
s a bennük rejlő keleties, szingazdag, igaz magyar dal-
lamokból bizton következtethetek az egykori daliás köl-
tészetre s az ősi magyar egyházi énekekre, melyek a 
17. század dallamaiban visszatükröződnek. A XVI. és 
XVII. század protestáns énekeskönyveire kevésbé tá-
maszkodhatom; mert inig az elsőben a kath. isteni 
szolgalat legnagyobb részét képező hymnusok, Mária 
énekek, zsoltárok latin nyelven vagy magyar fordításban 
az ősi gregorián énekkel, (lasd a zsoltárokat Geleji Ka-
tona István öreg Graduale) vagy a katholikusoktól át-
vett magyar énekkel fordulnak elő : addig az utóbbiak-
ban mint p. o. Gönczi György 1635. Keresztyéni isteni 
dicséretek könyvében ,az énekek (zsoltárok) már francia 
nótákra alkalmazvák.* Ezt akkor bővebben nem bizo-
nyítgattam. A lapok e felolvasásból bővebb ismerteté-
seket közöltek. A fentebbi aliitást bebizonyítandó rövi-
den kivánok szólani. 

A magyar reformátusok keletkezésük, különösen 
D. Biró Mátyás óta, (XVI. század második fele) midőn 
1562—63-ban az eddig túlsulylyal biró lutheránusoktól 
elváltak egész az „öreg Graduale* megjelenéseig (Gyu-
lafehérvar 1636.) legnagyobb részt a magyar kath. éne-
kekkel éltek. Halljuk Ivanka Sámuel sárospataki képez-
dei tanart. (Lásd sárospataki füzetek. 1858. II. felét 
marc. 31.) „A magyar reform, egyház éneklés módja, mint 
maga az istenitisztelet is eleinte hasonlított a római ka-
tholikusokéhoz, kiknél magán, váltó- és chorálmódu 
éneklés van divatban. Ezt bizonyítja a nagy Graduale, 
melyet a dicső emlékezetű reformátusok az uj egyhá-
zakba is átplántálták, a) A magán éneklés tárgyai : a 
passió, lamentatió, (nagypénteken déli 12 órakor volt 
az isteni szolgálat.) ; b) Váltóéneklés tárgyai: litaniák, c) 
chorálmódu éneklés a) régi magyar templomi, b) a re-
formátusok által deák, német hymnusokból átfordított, 
c) bibliai zsoltárokból szerkesztett isteni dicséretek és 
énekek, melyeket magyar, belga, lengyel, cseh, német 
melódiák szerint néhol diktalás(elómondas)utan énekeltek.® 

Nézzük meg a Geleji Katona-féle híres Rakócy „Gra-
duale* „Mutató tábláját.* Rövideden ezen címeket jegy-
zem fel. Adjutoria: Antiphonae (abc rendben. 251.) 
Benedictiones 15 ; Cantica Zachariae, Simeonis, Mariae 
Virginis (Magnificat;) Hymni (abc rendban 78.); Introitus 
12, Invitatoria 4. Kyrie puerorum 1; Lamentationes 8. 
Litania major i .Cant icum Sanctorum Augustini et Am-
brosii; Oratio Jeremiae prophetae ; Passió Dominis nostri 
Jesu Christi secundum Mathaeum ; secundum quatuor 
Evangelistas ; Precatiunculae 7 ; Prosae (Sequentiak) 15. 
Psalmi 150, Responsoria 10. Symbolum Apostolorum ; 
Symbolum B. Athanasii, Versiculi 10. Lassúk most 
az egyes hymnusokat : 

In die palmarum: Introitus Theodulphi Episcopí. 
In diebus majoris hebdomadae : Hymnus : Pange lingua 
(81 lap.) Vexilla regis (83 lap.) In festő resurrectionis: 
Hymnus: Aurora lucis rutilat (89 lap.), Regina coeli 
laetare (94 lap.) In die ascensionis : festum nunc celebre 
(117 lap.) Jesu nostra redemptio (118. lap.) In die pen-
tecostes : Veni creator spiritus (129 lap.) Hymni quoti-
diani: Lucis creator optime (173. lap.) Prosae et hymni 
coenae administrationis tempore canendi. Sanctus ange-
licus (aquinói Tamás?) (230 lap); Glória in cxcelsis (231 
lap.) Dies irae (239. lap.) Possunt cani eodem tempore : 
Te Deum laudamus ; item symbolum apostolorum (240 
lap) ; Toni psalmorum distincti (507 lap.) A római gre-
gorián éneknek nyolc zsoltár éneklési módja 1 A II. 
részben a zsoltárok — hangjegy és „nóta4 jegyzés nélkül — 
éneklendők voltak a római gregorián énekmód szerint. 
Nézzünk még egy két hymnust : Conditor alme siderum 
(5. lap.); Verbum supernum prodiens (3 lap.) Prosa : Mit-
tit ad virginem (15. lap.) Rorate coeli desuper (25 lap.) 
A solis ortus cardine (27 lap.) ; Corde natus ex parentis 
(29. lap.) Deus creator omnium (50 lap.) Christe qui 
lux es (67. lap.) Audi benigne conditor. (67. lap.). 

Ezek után batran kérdezhetem : honnét vették a 
magyar reformátusok az első században hymnusaikat, 

j énekeiket ? Kiknél található az ősi magyar zene ? Fele-
let : a katholikus magyaroktól, a katholikus magyarok-
nak kik a reformátió előtt mar hatodfél szazadon at 
örömüket, banatukat ősi magyar dallamokban zengedez-
ték az Úr felszentelt templomaiban. Az öreg Graduale 
szövege s vele együtt az ének is a magyar kath. egy-
házból vétetett at. Innét van, hogy Toldy Ferenc a 
nagy irodalombuvár a Geleji Katona-féle Gradualét ka-
tholikus énekeskönyvnek tartotta. Ez nem is lehet más-
kép ; most tekintve a fentebb elősorolt hymnusokat, 
melyek a mi mise és zsolozsmás könyveinkben foglal-
tatnak, az öreg Gradualét katholikus könyvnek kell tar-
tanunk. l la azonban a terjedelmes „Előszókat,* a meg-
nyirbált, megváltoztatott hymnusokat jobban megvizs-
gáljuk, az „öreg Gradualét" a reformátusoknak fogjuk 
átengedni. Az öreg Graduale zenei részét Bartalus István 
„A magyar egyhazak szertartásos énekei a XVI. es XVII. 
században* cimu jeles műben ösmerteti. Örül a lelkem, 
ha ezen énekeskönyvben felcsillamló magyar éneket lát-
hatok. De engedjen meg Kalman F. űr, én az ott meg-
zendülő magyar énekeket nekünk katholikusoknak vin-
dikálom. Magyarország történetében vörösfonálként húzó-
dik a római gregorián és az ősi magyar ének közötti 
harc, melyben a magyar nemzeti dal annyiban győztes 
maradt, hogy a mit ép felolvasásom alkalmával a tud. 
akademiaban bebizonyítani szerencsém volt, a hatalmas 
római ének mellett a felszentelt csarnokokban a legszebb 
ősrégi magyar népdalok egyházias szöveggel megcsen-
dültek. Ezen harcról a „keresztyén egyház ősi zenéje* 
cimű müvemben értekezem. Ott az ősi magyar éne-
kek létezését zeneemlékek hiánya miatt csak elméleti-
leg fejtegetem. A XVi. és XVII. században már egy 
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lépést előbbre mehetek s a mi énekes könyveinkben 
található ősi magyar énekekből a daliás költészet egy-
kori dallamaira következtethetek. A Geleji Katona István 
»Gradual*ban visszhangzanak ama „dicső mise énekek8 , 
melyekről a nagy Hollós Mátyás udvaránál levő pápai 
követ Péter, Vulturáni püspök IV. Sixtus pápához irt 
levelében oly fellengző szavakban emlékszik meg. A 
mohácsi vész utan duló török pusztítások, a haza kebe-
lében támadt belvillongások, melyekben az , u j hit* ne-
vezetes szereplő volt, sokat leromboltak, sok emléket 
megsemmitettek, de a magyar nép szivéből a kath. hitet 
s annak magasztos ősi dallamait egy szivacsvonással le-
törölni nem voltak képesek. 

A XVII. században a magyar reformátusok már 
jelentékenyen távoztak el az ősi magyar énekektől. Ezt 
bizonyítja következő cimü énekes könyvük (hangjegyek 
nélkül). „Uj zengedező mennyei kar, az az régi és újon-
nan szereztetett, valogatott, Isteni dicséreteket és lelki 
énekeket magaban foglaló, szép rendbe vétetett Gradual 
stb. PTankpfurtumban 1746. Eme vaskos könyv két fő-
részre oszlik. Az I. rész (994 lap) isteni dicséreteket 
foglal magaban. A II. rész előtt orgonáló, hegedülő 
cimbalmozó, furulyázó és éneklő angyalokat ábrázoló 
kép van; ezután következnek: „Szent Dávid királynak 
és prófétanak 150 zsoltári a franciai nóták s versek sze-
rént, magyar versekre fordíttattak s rendeltettek Szentzi 
Molnár Albert által.* Francofurtumban 1743. esztendő-
ben, régi csillagalaku kótákkal. Ezen könyvben a Geleji 
Katona „Gradual* énekei 209 német dicséret és énekkel 
lettek bővitve, s az egész tetemesen átváltoztatva. A 
hosszú „Előljáró beszédben* a többi között szórói-szóra 
ezeket olvassuk. „Azon énekek pedig, melyek eleibe 
esmeretes Nóták nem tétettenek, addig szolgálhatnak 
az embernek magános devotiójában lelki épületére, melyet 
azokból bizony bőségesen vehet, míg azok, úgymint 
most még csmeretlenek, végtére esméretesek lesznek. 
Valaminthogy az előbbeni Németből Magyarrá fordított 
Énekeknek Nótáit sem tudtuk eleinten ; de már Isten ke-
gyelméből tudjuk.* 

IX. „Azon Énekeknek, melyek a németből magyarrá 
fordíttattanak, kezdetét is német betűkkel eleikbe fel-
tettük, nem más végre, hanem hogy nyelvünket vala-
mennyire értő Keresztény-Atyankfiai egy szájjal velünk 
együtt zengedezzenek s az urat gyakortább dicsérjék.* 

Nem azt kifogásolom én, hogy a magyar refor-
mátusok 209 német Luther-éneket vettek át s azoknak 
első verssorait német nyelven a tősgyökeres magyarok 
imakönyvébe iktattak ; az ellen sem tehetek észrevételt, 
hogy az eddigi ima és énekeskönyveikben nagy számmal 
létező kath. Hymnusokat részint kihagyták, részint meg-
csonkiták s teljesen átidomítottak : hanem csak fájdal-
masan konstatalom, hogy az ősi magyar énekek, melyek 
az öreg Gradualé-ban voltak, itt nagy részben kimarad-
tak s a ,francia* notáju zsoltarokra oly sok hivatkozás 
történik. Az ,Ezen könyvben befoglaltatott Énekeknek 

Rendi*-ben csak a következő per eminentiam kath. éne-
keket találom. Mária tisztulásának ünnepire 113. l ap ; 
Sarlós Boldog-Asszony napján 294. lap ; Szent Mihály 
napjan 296. lap ; Szent Márton napjára 300. lap. 

Még inkább elhagyták a magyar reformátusok a 
régi magyar énekeket a 18. század végén s a jelen század 
elején. Ez bizonyítja az 1807. év augusztus 24-ikén Pesten 
a „helveciai vallástételt követő négy Superintendentia 
egyező akaratjával* megerősített „Közönséges istenitisz-
teletre rendelt Énekes könyv*, melynek 1839-ik év deb-
receni s 1878 ik év bpesti kiadásában a fentebb említett 
két énekes könyvben foglalt ősi kath. Hymnusoknak s 
énekeknek cimei egészen hiányzank; míg a szöveg tel-
jesen átváltozott.* Ezen énekes könyvnek béltartalmát 
jellemzi a „Tudósítás (előszó) következő része (lásd 6. 
lap.) „Abban a közönséges Énekes-könyvben, melylyel 
a helvéciai vallástételt követő magyar ekklézsiák, mind 
közönséges, mind magános Istenitiszteletben eddig az 
ideig él tek; jóllehet a Hymnusok, ünnepi és egyébb 
féle dicséretek szama többre megyen negyedfél száznál; 
azok között mindazaltal, bar akarki vizsgálja meg, nehe-
zen talalhatni százat, a melynek éneklése kivált szent 
gyülekezeteinkben szokásban lett volna, olyat pedig, szo-
rosan véve, talán egy sem, a melyen többet vagy keve-
sebbet igazítani ne kellene; következésképen, harmadfél 
szaza csak a helyet foglalta, és a könyvet drágította.* 
Mindennek dacára ebben a könyvben több igen szép s 
magyaros zamatu ének van, melyeknek egyrészét azon-
ban ismét magunknak t. i. a katholikusoknak vindikálok. 

Ezek előrebocsátása után már felelhetek Kálmán 
Farkas ur azon állítására, hogy a reformátio a régi ma-
gyar dallamokat nem hagyta el hűtlenül, sőt annyira 

j kegyelettel apolja még ma is, hogy megújítandó énekes 
könyvébe többeket fel fog venni. 

Kérdés : Volt e a magyar reformátusoknak magyar 
nemzeti templomi énekük? felelet: Igen ! még pedig 
minél közelebb állottak a katholicismushoz, annál szebb 
s változatosabb volt istenitiszteletük s annál több és szebb 
magyar nemzeti éneket zengedeztek templomaikban. 
Minél jobban távoztak el a kath. vallástól, annál inkább 
fogyott a nemzeti énekek száma s szaporodott az ide-

: gen német és francia nóták száma. 

Kérdés : Ápoljak e a magyar reformátusok jelenleg 
az ősi magyar templomi éneket ? felelet: Ápolni nem 
ápoljak, hanem egyes, a katholikusokkal közös ünnepek 
(karácsony, húsvét, pünkösd) Hymnusait némely helyeken 
még éneklik, noha az egyházi ének nagy hanyatlásnak 
indult. De halljuk Ivánka Sámuel urat (lásd Sárospataki 
füzetek 1858. II. félév. 897. lap.) „A melódiákat néhol 
az eredeti rhytmustól megfosztják, az őshangokat önkény-
tesen megváltoztatják, idegen elemii az az nem a melódia 
hangneméhez tartozó hangokkal kicserélve ferdén, izlés 
nélkül, eredeti tisztaságukbó' kivetkezve éneklik.* To-
vábbá ugyanott : »Abban sem valódi rhytmus a meló-
diáknál, sem izlés, sem kellem, belerő, határozott ki-
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nyomat az előadásoknál, sem nyelvtani szabatosság és 
tisztaság a versszövegek egyes szótagai kimondásánál 
nincs.4 De uraim, hogy is lehet azt kivánni, hogy az a 
tősgyökeres magyar református ember, ki az egyszerű 
beszédben a kettős mássalhangzókkal alig bir megküz-
deni, ki örömét s bánatát sírva vigadó magyar nótákba 
szokta Önteni, a szép régi magyar egyházi énekek helyett, 
melyet ősei s katholikus testvérei századokon át éne-
kelnek s most is énekelnek : német, belga, francia, svéd, 
hollandus, cseh és husszita énekekben dicsőítse a magya-
rok Istenét ! 

Kérdés : Voltak-e a magyar reformátusoknak ének-
szerzőik ? felelet: Igen ; a kik különösen az első század-
ban a szöveget mint a zenét a katholikusoktól, kik-
nek köréből kiléptek, vették át s csak később ido-
mították át azokat vallástételeik szerint. Igen érde-
kesen mondja ezt egy valaki a >Protestáns egyházi s 
iskolai lap* 1880. évi 22. számában következőkép : S 
hogy lelki örömünk egészen teljes vagy túláradt legyen, 
a beszéd végeztével — melyet egy fiatal prédikátor 
lelkészszé avatás alkalmával mondott — a thelogiai kar 
rákezdett egy oly éneket, mely a vallásosságnak egy 
nálunk reformátusoknál szokatlan, ismeretlen világába 
varázsolt vissza bennünket. Ezen ének dallama — a 
mint tudom — az erdélyi unitáriusok énekeskönyvéből 
való, azt meg tudjuk, hogy Dávid Ferenc több középkori 
magyar kath. éneket vagy egészen, vagy némi módo-
sitassal átvett az unitár, egyház énekei közé, s azt hi-
szem, hogy ily átvett ének ez is. S mily szép, s men-
nyire megható. A magyar nemzeties, vagy tán jobban 
mondva magyar népies zeneköltészetnek s az őszinte, 
naiv, vallasos érzületnek mily kedves vegyülése ! Enek-
tigyi bizottságunk — bocsánát a laicus kontárkodónak, 

valóban helyesen cselekednék, ha figyelmét az uni-
táriusok énekeire, sőt az ős magyar kath. énekekre is 
kiterjesztené; s nálunk is uj életre keltené art, a mi 
azokban valóban magyar s nemzeties. Megvallom, ennél 
szebben nem lehet irni az ősi magyar katholikus éne-
kekről. 

Nem tehetek róla, de Kálmán Farkas úr kedvét 
meg kell zavarnom, midőn az általa a magyar reformá-
tusoknak tulajdonított énekek közül a három legneve-
zetesebbet, melyekre oly büszkén hivatkozik, ismét ne-
künk katholikusoknak revindikálom. »Tessék a reformá-
tusoknak — úgymond K. I7. úr — régi énekesköny-
vében a 82. sz. a. álló Bethlen Gáborféle énekes »Gya-
korta való buzgó könyörgést megvizsgálni s. a. t. * Én 
megvizsgáltam s feltaláltam a Debrecenben 1774 évben 
„a harmoniás éneklést szeretőknek kedveeért kiadott s 
néhai T. T. Prof. Maróth? György úr az éneklés mes-
terségről való rövid tanítással ellátott nevezetes reform, 
énekeskönyvben, a végén 2. lap. Nr. 6. XX zsoltárból 
cím alatt. Hogy Bethlen Gábor fejedelem ezen éneket 
szerette énekelni, azt elhiszem, de ezen zsoltár-ének a 
mienk. Feltalálható pedig Illyés István esztergomi kano-
nok s szertartási prépost „Soltári Énekek« könyvében 

(megjelent először 1693, később 1749-ben) 32. lapon 
XIX. Zsoltár. Exaudiat te Dominus in die etc. A két 
szövegben csekély változás; a dallam Illyésnél sop-
ran kulcsban, önöknél alt kulcsban van irva. A dallam 
tisztán magyar. Miért a miénk ezen ének ? Mert mi 
már bírtuk a zsoltárok magyar énekeit, midőn önök 
tőlünk elváltak. Midőn pedig önálló dallamok szerint 
akartak volna énekelni, akkor a magyar nótákat a fran-
ciái nóták már kiszorították. „Méltóztassék becses vizs-
gálódását ezekre fordítani, vagy a mostani (1808-ban) 
adott énekes könyvünkben átnézni a 70 sz. Dávid Fe-
renc énekét (Adjunk hálát mindnyájan) — így szól 
K. F. úr. Megnézte n, ösmerem : feltaláltam az önök 
könyvében a 283, lapon; szép magyar dal a mollban 
van irva, illetőleg a hypodoriai egyházi hangnemben. 
De ez ís a mienk! Ugyanis a „Cantus catholici* cimii 
imakönyvünkben a nagyszombati 1675. évi kiadás 140 
és 141. lapján nagy betűkkel olvasható: Más régi ének. 
A dallam sopran kulcs egy b előjegyzéssel némiben kü-
lönbözik az önökétől ; de azért teljesen magyar. Ugyanez 
feltalálható hasonló felosztás, hangjegyek s nyelvezettel 
a „Cantus catholici" 1703. kiadás 136-ik és az 1792-ki 
kiadás 173 lapján. A 63, sz. Péczeli Király Imre énekét 
(Krisztus urunknak áldott születésén) feltalaltam az önök 
könyvében a 272-ik lapon. Szép magyar ének, erősen 
emlékeztet mi karácsonyi pásztori énekünkre. s(Csorda 
pásztorok, midőn Bethlehemben.*), mely a „Cantus ca-
tholici8 1675. kiadásban az 52. lapon fordul elő. Ezt 
csak azért említem fel, mert a két dallam motívuma 
igen közel áll egymáshoz. Ezen dallam föltalálható Bo-
zóky Mihály »Katholikus karbeli kótás enekesköny vében 
(megjelent Vácott 1797. évben) a 135 lapon. A szöveg-
ben csak egyes szavak vannak felcserélve, különben tel-
jesen ugyanaz. A két dallamban több eltérés észlelhető ; 
noha az egész egy forrásra vall. 

Midőn a K. F. úr által büszkén emlegetett egy-
házi énekeket ekkép elemeztem, ne gondolja azt, hogy 
a magyar reformátusoknak templomi énekeit mind a 
katholikusftak vindikálom. Hisz a magyar reformátorok 
tősgyökeres magyar katholikus ősöktől származtak, s mint 
ilyenek a nemzettel együtt éreztek, az „uj hitbe magyar 
nemzeti dallamokat ültettek át. Ha a reformátusoknak 
nem lettek volna magyar énekeik, ugy megszűntek 
volna lenni magyarok. Egye t azonban engedjen meg 
K. F. úr, mi kathoiikusok vagyunk a törzs,-önök refor-
mátusok az ágak. 

Hogy kissé hosszasabban válaszoltam, annak oka 
K. F. úr, ki a nevezett cikkben a többi között ily kér-
dést is vet fel: „De meg kérdem: a reformatio után 
szinte egy teljes századon keresztül a tiszta magyarság 
keblében hol létezett a pápistaság? Felelet : Sehol!4 

Erre a fentebbiek elmondása után én a kérdést meg-
fordítom s azt kérdem : a reformatio első századában 
voltak-e a tiszta magyarság keblében igazi reformátusok? 
k elelet : nem ! Mert az első században s még tovább s 



az egész isteni tiszteletüket s erre az énekes könyvei-
ket a tiszta magyar katholikusoktól vették át, és minél 
inkább távoztak el tőlünk, annál inkább szűntek meg 
— jól megértsen — a magyar nemzeti dal művelése 
tekintetében — magyarok lenni. Qnod erat demon-
strandum. 

fíogisich Mihály, 
belvárosi káplán, a magyar tud. 

akadémia lev. tagja. 

B E L F Ö L D . 
Vallássérelmi ügy Tatán . 

— Eredeti levél a tatai ref. lelkészhez. — 

Tisztelendő úr ! Biztos forrásból tudom, hogy a 
n.-i. plebánus ellen illetéktelen keresztelés s az én erős 
meggyőződésem szerint törvénytsértő, az 1868: LIII. 
t. c. 12. és 13. §§-aiba ütköző s épen ezért az 1879. 
XL t. c. 53-ik §-ában kiszabott büntetés súlya alá eső 
anyakönyvezés miatt a kir. ügyészségnél bejelentett 
panasz folytán a tárgyalás a tv—i kir. járásbíróság előtt 
f. hó 7-ik napjan fog megtartatni s melyre Tisztelen-
dőséged is — mint följelentő — rneg van idézve. 

Jól tudom, hogy Tisztelendőséged fogja védel-
mezni tudni a törvényes álláspontot s erről sophismák 
által magát leszoríttatni nem engedi. Nem is utasításul, 
hanem azért, hogy ezen oly fontos ügyben nézeteimet 
megismertessem, irom jelen levelemet. 

Azt fogják mondani, hogy a keresztség nem ez 
vagy amaz felekezetbe, hanem általában csak is a ke-
resztyénségbe fölvétel. Állana ez az okoskodás akkor, 
ha a keresztyénség nem különült volna felekezetekre, 
melyeket nem csak a hitelvek, hanem a ritus is élesen 
választanak el egymástól. Még azon kiilalakiságok is 
eltérnek egymástól, melyek mellett keresztelés alkalmá-
val a különböző keresztyén felekezetek fölveszik az uj 
egyháztagokat nem csak az egyetemes keresztyénség-
nek, hanem ugyanakkor ez vagy amaz felekezetének 
is kebelébe. Igv p. o. a római kath. lelkész exorcisal, 
olajoz, hamvaz stb. Mi helv hitv. lelkészek ezt nem tesz-
sziik. De a keresztszüléket mindenik ker. felekezet lel-
késze kötelezi a keresztelési actus alkalmával arra, hogy 
az újszülöttet azon keresztyén egyházban és így azon 
felekezet hitelveiben növelik és növeltetik, a mely fele-
kezet kebelébe lett fölvéve az a keresztség által. Ez 
az oka, hogy a plebanusok protestánsokat nem is fogad-
nak keresztszülékül, s álláspontjukat és az érintett kö-
telezettséget tekintve van is logica ezen eljárásukban. 
I la mindezeket fontolóra vesszük, nem lehet elvitatni 
azt, hogy a keresztség a felekezeti ker. egyházba való 
fölvétel, ennek oly ünnepélyes actusa, mely már külala-
kiságaiban is, de még inkább oktatást érdeklőleg a ke-
resztszülékre rótt kötelezettségben nem csak egyete-
mes keresztyéni, hanem kizárólagos felekezeti jelleggel 

is bír. Mentalis reservatával élnek azon plebanusok, kik 
a büntetés kikerülhetéseért azt állítják, hogy a kereszt-
ség által nem a felekezeti, hanem az egyetemes kereszt-
tyénség kebelébe vétetik flil az uj szülött, mert ők az 
egyetemes keresztyénségbe fölvétel alatt csak is a ró-
mai egyház kebelébe fölvételt értik, ők csak is ezen 
egyházat tartják keresztyénnek, szerintök a többi elsza-
kadt a keresztyén hittől, eretnek, szakadár. Hirdetik is 
ezt nyiltan urnapi tanításaikban. Proclamálják ezt urbi 
et orbi a pápai encyclicák stb. Ezért vindicálják csak is 
magoknak a keresztyén nevezetet, ezért tiltakoznak e 
jelzőnek a protestánsok által is használása ellen, míg 
mi nem engedjük elvitatni magunktól a minket joggal 
megillető keresztyén nevezetet. 

De mert bűnné valamely cselekvényt csak is az 
előre föltett szándék, a törvénynek tudva és akaratosan 
sértése minősít, s mert lehetnek esetek, mikor a tör-
vényt tiszteletben tartó lelkész mások által vezettetik 
tévútra s oly egyént ki de lege nem csak nem tartozik 
egyházába, de oda törvénytsértés nélkül föl sem vehe-
tő, csak is azért keresztel meg, mert nem tudja, minő 
felekezethez tartozók annak szülei : ám engedjük meg, 
hogy ily esetekben a keresztelő lelkész nem eshetik az 
1879. XL. t. c. 53-ik §-ában kiszabott büntetés súlya 
alá. Azt azonban már nem lehet elvitatni, hogy a nem 
tudásból eredő védelem az anyakönyvvezetésnél már 
elesik. Ha az általa illetéktelenül kereszteltet be is irja 
felekezetének anyakönyvébe, akkor már tudva, és igy 
akaratosan sérti meg az 1868. LIII. t. c. 12. és 13. §§-
ainak rendelkezését. Nem védheti már itt eljárását azzal 
hogy nem tudta, minő felekezetbeliek a szülék, mert 
az anyakönyvnek előirt módon vezethetéseért tudomást, 
bizonyosságot kell arról is szereznie. Miniszteri rendelet 
kötelez arra is minden lelkészt, hogy általa nem ismert 
és így nem egyházában esketett szülék gyermekének 
keresztelésekor a szülék esketésének anyakönyvi kivo-
natát bekövetelje. Ha egyházában esküdtek azok, akkor 
saját egyháza anyakönyvéből, ha pedig más egyházban 
esküdtek, akkor a bekövetelt anyakönyvi kivonatból 
megtudhatja a szülék hitvallását és igy azt is, hogy 
törvény szerint melyik egyházban anyakönyvezendő az 
uj szülött. Biztos tudomást kell erről szerezni, mert a 
keresztelési anyakönyv szülék rovatába beírandó 'ezek-
nek hitvallása is. 

Vannak, kik azt is állítják, hogy az anyakönyve-
zés sem fölvétel. Ez az okoskodás a sophisma felhője, 
mely alá elakarják rejteni az igazság napjának sugárzó 
arcát, és a sophisma, mint a lapokból látjuk, még jog-
tudósokat is, és pedig igazság szerető jogtudósokat tév-
útra vezetett. Pedig haszontalan a fáradozás, mert a 
nap akkor is nap marad, ha sugárzó arcára felhő borul 
az igazságot nem lehet homályba borítani a sophis-
máknak reákergetett fellegei által. Ki tévedésből ke-
resztel meg egyházához nem tartozó s oda még föl sem 
vehető egyént, azáltal kell tévedését helyrehoznia, az 
abból eredett hibát rectificálnia, hogy a keresztelésről 



fölvett jegyzéket nem vezeti be saját egyházának anya-
könyvébe, a hova az egyáltalában nem tartozik, hanem 
átteszi hivatalából az illetékes egyház lelkészi hivatalá-
hoz ott leendő anyakönyvezés végett. És ha ez nem 
történik, hogyha az illetéktelenül keresztelő még illék-
telenebbül anyakönyvezi is azon tényét — mi lehetett 
tévedés — a törvényt sértésnek bevégzett tényévé vál-
toztatja, s ez által azt tanusitja, hogy a törvényt csak ott, 
akkor és addig respektálja, a hol — a mikor és a 
meddig neki tetszik. 

A kir. tábla altal a soproni esetben hozott ítélet 
nemcsak az illetéktelenül keresztelőt, hanem az ily ese-
teknél anyakonyvezőt is fölmenti a törvényt sértés 
vádja alól, s azon sajátságos indokolással : »mert az 
anyakönyv nem csupán vallás felekezeti rendeltetés szem-
pontjából, hanem elsősorban állami átruházott hatáskörben 
vezettetik a születés ténye és ideje igazolázára s azután 
arról, hoqi/ megkereszteltetett az uj szülött. * — Ezen 
indokolásból azonban épen nem következik az illetéktele-
nül keresztelt egyénnek anyakönyvezése is ott, a hova az 
nem csak nem tartozik, de nem is tartozhatik. Maga 
az indokolás elismeri, hogy az anyakönyv vallás feleke-
zeti rendeltetés szempontjából is vezettetik, e szerint az 
nem csak polgári, hanem felekezeti szempontból is közok-
mány. Abba csak is a felekezethez tartozók vezethetők 
be. Az oda beirás fölvétel, még pedig most már nem 
csak a keresztelés ténye, nem csak a keresztszüléket a 
megkeresztelt egyénnek a keresztelő lelkész felekezete 
hitelveiben növelésére kötelező fogadás, hanem egyúttal 
a nemcsak állami hanem vallásfelekezeti tekintetben is 
hitelesnek elismert közokmányba : a felekezeti anya-
könyvbe bejegyzés által megerősített és bevégzett ténnyé j 
lett fölvétel azon egyházba, melyben az újszülött anya-
könyveztetett, és így világos, akaratos megsértése az 
1868: LIII. t. c 12 -13 §§-ainak. Epen azért, mert 
az anyakönyv nem csak polgári közokmány, nem csak 
állami célokból vezettetik, hanem vallásfelekezeti rendel-
tetése is van : az újszülött nemcsak az állampolgárok-
kötelékébe, hanem azon felekezetnek tagjai közé is föl-
vétetik, a mely felekezeté az anyakönyv ; nem csak az uj 
szülött születésének ténye és ideje, hanem felekezeti 
hovatartósága is igazoltatik. Mindenik felekezet anya-
könyvének homlokzatára föl van jegyezve, hogy melyik 
felekezeté az, s így oly gyermeket, ki azon felekezet-
hez nem tartozik, annak anyakönyvébe beírni sem lehet, 
mert ha bejegyeztetik — és még sem tartozik oda, 
akkor az anyakönyv — mint egyházi közokmány ha-
mis adatot tartalmaz, meg van hamisítva, a mi ily fon-
tos okmánynál meg nem engedhető ha 
pedig ily bejegyzés mellett is hitelesnek tekintetik, ak-
kor de facto föl van véve a felekezetbe az, kit de lege 
fölvenni nem lehet, nem szabad. Tertium non datur. 
Magának a kir. táblai Ítélet alapját képező indokolásnak 
érveiről, praemissaibót is csak ezt a conclusiot vonhatja 
ki a következetes logica. 

Azt mindenki beismeri, nem is vonható kétségbe, 

hogy ha egy és ugyanazon egyén két felekezetnél î  
anyakönyveztetik, akkor megbizhatlanokká lesznek a 
népmozgalmi statisticai adatok s az ujoncozásoknál is 
zavar támad, mert egy és ugyanazon egyént két fele-
kezet anyakönyvéből is írnak ki mint katona kötelezettet. 
Ha már most az illetéktelenül kereszteltet anyakönyvezi 
a keresztelő lelkész s a mint ez esetnek tudomására jön 
az illetékes lelkész s az uj szülöttet az is beirja egyháza 
anyakönyvébe s beirja azért, mert oda tartozik az : e 
kétszeres bejegyzésből minő zavarok fejlődhetnek ki ! S 
míg az anyakönyvek a felekezetekéi, míg azok — ha-
bár az állam által s így vallásfelekezeti rendeltetése 
szempontjából is vezettetnek, míg ki nem veszi azokat 
az állam a felekezetek kezéből és saját közegeit nem 
bizza meg vezetésökkel, — mely esetben aztán minden 
vallási színezetet nélkülöző s csak is polgári közokmá-
nyokká lesznek azok, addig az anyakönyvnek mint egy-
házilag is közokmánynak vallásfelekezeti rendeltetése is 
van, és így az illetékes lelkész nemcsak jogosítva, de 
kötelezve is van arra, hogy azt, ki törvény szerint egy-
hazához tartozik, be is írja annak anyakönyvébe, beirja 
még akkor is, ha azt illetéktelenül más felekezet lelkésze 
keresztelte meg. Mert még csak az kellene, hogy épen 
az az egyház ne anyakönyvezhesse az uj szölöttet, a 
melynek kebelébe az, az országnak törvényei szerint 
tartozik. Az lenne csak igazán anomalia! Mikép tartsa 
azt akkor a lelkész evidentiában ? mikép gondoskodjék 
vallásos növeltetéséről ? Igenis, mi anyakönyvezendjük, 
s akkor aztán lesznek megbizhatlan stat adatok, lesznek 
az ujoncozásnál zavarok, de annak nem mi leszünk az 
okai, hanem azok, kik hiveik közé irják be azokat is, 
kik törvény szerint más gyülekezethez tartoznak. 

Azt is mondják: quod uni iustum, alteri aequum. 
A mint velünk szemközt jár el a clérus, kövessünk mi is 
oly eljárást ellenében. De mi ezt nem tehetjük, míg az 
1868. LlII-ik t. c. 12 és 13. §§-ai törvényes uton, a 
törvényhozás factorai által megváltoztatva nem lesznek, 
míg a gyermekek vallásos növeltetése a szülők akaratá-
tól nem tétetik függővé. Nem tehetjük azért, mert tör-
vényt tisztelők vagyunk s hazafiúi kötelesség-érzetünk 
tilt minden oly eljárást, mely az ország törvényeibe üt-
közik. Mi nem ismerünk törvénythozó testületet túl a 
haza határain, és ha volna is ily testülete a protestan-
tismusnak (de hála érette Istennnek, hogy nincs,) az ily 
testület altal alkotott törvényeket akkor sem emelnők a 
haza törvényei felé, és ezeknek meg- vagy nem tartá-
sát soha sem tennők függővé az azokkal meg- vagy 
nem egyezéstől. De épen azért, mert mi a törvényt 
tiszteletben tartjnk, bizton hiszszük, hogy ugyanannak tisz-
teletben tartására kötelezendi a nemzet azokat is, kik 
azt hiszik, hogy tetszésöktől függ a törvénynek meg 
vagy nem tartása. A nemzet méltósága követeli, hogy 
hajtsa meg törvényei előtt azokat, kik nem akarnak 
azok előtt meghajolni, önmagának is tartozik a nemzet 
azzal, hogy a sértők ellenében megvédje a felekezetek 
közötti béke biztosítására alkotott törvényeket. És ha 



ezt tenni vagy nem tudja, vagy nem akarja, akkor 
tépje ki törvénykönyvéből ezen törvényeket, akkor leg-
alább meg lesz kiméivé az azokban büntetlenül tapod-
hatás szégyenétől. 

Ha a királyi tabla által a soproni esetben hozott 
Ítéletre történnék hivatkozás, arra legcélszerűebb azt fe 
lelni, hogy tiszteljük a kir. tábla tagjaiban és nem is 
vonjuk kétségbe a birói függetlenséget, mint szinte azt 
sem, hogy altalok legjobbnak tartott meggyőződésüket 
követve hozták meg az Ítéletet de csalhatatlano-
kul azokat sem ismerjük el, mert azok is emberek, és 
így a legjobb akarat mellett is ki vannak téve a téve-
dés lehetőségének. 

Kitűnő tisztelettel stb. Rév Komárom jan. i . 1881 
Pap Gábor, 
superintendens. 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

A párisi protestánsok. 
A hatalmas Louvre épület pompás homlokzatának 

átellenében van egy régi, állítólag a 7-ik században 
épült róm. kath. templom, melynek ha diszes előcsa-
nokához közeledik az idegen, meglát egy szép szobor-
művet, mely a végitélet angyalát ábrázolja. A templom 
neve : Saint-Germain-lAuxerrois, s azért szólok itten 
róla, mert annak a tornyából adatott volt a jel a hu-
genották lemészárlására 1572. aug. 25-kén. 

Ama templom megpillantásakor, mi, idegen pro-
testánsok önkénytelenül gondolunk vissza a borzasztó 
mészárlásra; nem így a párisiak, a kik, — igen okosan 
és keresztyénileg is helyesen — fátyolt vetettek a gyá-
szos múltra, s a jobb jelenben a jobb élet mindennapi 
kötelességeit teljesitik. S a francia protestánsoknak nincs 
is okuk ez idő szerint panaszra, nekik mostanában kedvezni 
látszik minden. E minden alatt egyébiránt, — talán senki 
sem ért félre, — tulaj donképen csak egyet értek, s ez az 
egy az állam. A köztársaság kedvence a prot. egyház ; a 
republikánus férfiak, s a tudomány emberei, ha róm. 
katholikusoknak születtek is, elveiknél fogva inkább te-
kinthetők protestánsoknak ; a nép pedig a protestan-
tismus szellemétől látszik némileg áthatva lenni. 

Azonban a mint nem minden francia polgár re-
publikánus, ugy nem minden róm. katholikus francia 
protestansbarát, mert természetesen a római szent szék-
nek is vannak hü alattvalói Franciaországban : ezek a 
köztarsasági államforma ellenségei és az aristokraták ; s 
vannak végül, és pedig sokan, felekezetnélküliek, hitet-
lenek. Hanem a francia hitetlenség, — a mint én ész-
lelhettem — nagyon különbözik attól, a mely hazánkban 
uralkodik ; mert mi nálunk a hitetlenséggel együtt jár 
a vallási ügyek iránti közöny, Franciaországban ellen-
ben akármire, de indifferentismusra nem akadunk, mert 
itt a vallás iránti érdeklődés, igazabban mondva a val-

lás feletti vitatkozás olyannyira általános, s általánossá-
gánál fogva annyi rossznak a szülője, hogy ennek meg-
gátlása végett sok helytt, a legprivátabb jellegű tár-
saságokban is, büntetés terhe alatt megtiltvák a val-
lási s egyszersmind a politikai vitatkozások. 

De tekintsünk mostan párisi hitsorsosink egyházi 
életére, s sziveinkben bizonyára örömérzés fog támadni. 
Említettük, hogy a francia kormányforma igen kedvez 
a protestantismusnak, úgyhogy ez utóbbi amannak vé-
delme alatt bizton él és gyarapodik. 

A kormány azonban gondoskodasanak bére fejé-
ben a prot. egyháztól túlságos engedelmességet kö-
vetel, vagyis a mint azt nékem a Saint-Quentin-i lel-
kész mondá, Franciaországban a prot. egyhaztag kis 
ujját sem mozgathatja a nélkül, hogy ezt az állam tu-
domásul venni, s netán számon kérni elmulasztana. 

Franciaországban a reformátusok, s az ág. hitv. 
evangelikus száma egy millióra tétetik, mely számból 
Párisra egyre-másra 60,000 esik. A mi különösen a párisi 
protestánsokat illeti, ők érzik, hogy nekik nem szabad 
a munkától elvonulniok, érzik, hogy kevesen vannak, a 
teendő pedig sok, s hogy a világ a párisi egyháztól 
sokat vár, és ők örömmel könnyen munkálkodnak, 
mert a ki őket megerősíti a Krisztusban, az Isten az. 
Teendőjük pedig legtöbb minden év május havában, a 
midőn a francia prot. gyülekezetek Párisba küldi kép-
viselőiket, hogy azok ott egész hónapon át meglepően 
nagy számú, s minden gondolható egyházi célra alakult 
egyletek, társulatok gyűlésein részt vegyenek, tanács-
kozzanak s határozzanak. 

A párisi református egyházban 8 plébania van 13 
rendes és 9 segédlelkészszel; előbbiek közül 6 an egy-
szersmind a tanintézetekben, a fegyenc- és a kórhá-
zakban is működnek s az alamizsnakiosztás szintén az 
ő feladatok. Páris vidékén pedig, u. m. Versailles-ban, 
Saint-Germain-ben stb. 6 rendes- és 2 segédlelkész 
működik. Az egyház egyetemes ügyésze : M. P. Ja-
laguier ; a consistorium és a presbyteri tanács elnöke : 
M. Louis Vernes, lelkész ; Charles Vernes pedig a fel-
ügyelő pap. Mindezen lelkészek hetenkint egyszer fo-
gadnak látogatást a kitűzött órában. Mi az isteni tisz-
telet helyét illeti, sajnálattal jelezhetjük, hogy Páris 
és vidéke protestánsainak nincsenek templomaik. Hanem 
rosszul mondtam, mert hiszen csak Párizsban magában 
13 református templom van ; csakhogy milyen ? ! Az 
ember szinte feledi, ha e templomokat látja, hogy Pá-
risban van. Kis imaházak azok, minden díszítés nélkül^ 
és némelyik oly stylben épitve, hogy az ember nem 
tudná, ha nem hallaná, hogy azok templomok. Es ezen 
dísztelen templomok némelyikét ékes palotak szomszéd-
ságában találjuk. így ha az ember az oratoire utcai 
homályos belsejű imaházból kilép, a nagyszerű Louvre 
az, a min a szem ismét a külső világossághoz szokik. 
A mi az istentiszteleti időt illeti, e tekintetben Páris-
ban másképen intézkednek, mint másutt. Ott ugyanis 
a legtöbb isteni tisztelet déli 12 —i-ig terjedő időköz-



ben tartatik; ünnepnapon azonban, az ebéd idejét, esti 
hat órát kivéve, a nappalnak úgyszólván minden órá-
jában van isteni tisztelet, sőt hétköznapokon is, főleg 
az esti órákban, munka után, gyakran megtelnek a 
templomok. 

A párisi ág. hitv. evangélikusoknak van 5 plébániájok, 
9 templomuk Párisban s 3 a vidékén, melyekben 14 
rendes, 3 helyettes és 6 segédlelkész működik. Az is-
teni tisztelet helyére és idejére nézve az evangéliku-
sok és reformátusok közt nincs különbség, de a nyelvre 
nézve megemlítendő, hogy mig a reformátusoknál az 
isteni tisztelet nyelve csak francia, nagyritkán angol, 
addig itt a francia nyelv mellett a svéd-norvég, dán s 
főleg a német nyelv használatos. Az ágostai hitv. ev. 
egyházban a consistorium elnöke, s az egyház felügye-
lője M. Mettetal, lelkész kihez egyszersmind a diako-
natusnak szánt könyöradományok is küldendők. Emlí-
tett diakonatus alá pedig 12 kórház tartozik, melyeknek 
elnökei a lelkészek sorából kerülnek ki. Az egyházba 
való fölvétel kellékei az ág. hitv. evangélikusoknál a 
következők: 1.) hogy az illető 30 éves mult légyen, 2.) 
Párisban lakjék egy év óta, vagy ha idegen három év 
óta, 3.) az állam törvényeit tiszteletben tartsa, 4.) az 
egyházba szabályszerűen fölvétetett légyen, 5.) nyilvá-
nítsa, hogy résztvesz az isteni tiszteleteken s 6.) nyilvá-
nítsa, hogy vegyes házassága esetén a prot. házassági 
áldást veszi, vagy legalabb gyermekeit az ev. vallásban 
nevelteti. A mi pedig az ev. iskolákban való nevelte-
tést illeti, arra nézve érdekes talán felemlíteni azt, hogy 
az ev. egyház 42 iskolájában 3 tanítónő van alkal-
mazva. 

És most még röviden a francia prot. kultuszról 
valamit. Ha valaki részt vesz egy francia prot. isteni 
tiszteleten, s hallja a gyülekezetet énekelni, az éneklés, 
sőt maga az ének is meghatja őt. Az énekek szépek, 
többnyire vers alakjában szerkesztvék ; az éneklés pedig 
buzgó, szivből jövő, megható. Nyelvi tekintetben érde-
mes itt megemlíteni azt, hogy a versidomu szent éne-
kekben az olvasáskor különben kihagyatni szokott e hang-
zókat a sorok végén szintén hangoztatják. Énekléssel 
kezdődik az isteni tisztelet, melynek további folyamá-
ban a lelkész majd szentírási szakaszokat olvas fel, 
majd imádkozik különféle imákat, majd beszédét tartja, 
felolvassa a tiz parancsolatot, az apostoli hitvallást, 
közben-közben pedig a gyülekezet zsoltarokat énekel. 
Az isteni tisztelet a II. Kor. 13, 13. versében fog-
lalt áldással fejeztetik be s a lelkész utolsó szavai 
ezek : „Menjetek békével, emlékezzetek meg a szegé-
nyekről (souvenez-vous des pauvres), s a békességnek 
Istene legyen tivéletek, Á m e n / A lelkész feltűnően 
sokat imádkozik és sokat olvas fel a szentírásból, s ezt 
teszi különféle papi functióban is, így temetéseken ren-
desen felolvassa az I. Kor. levél egész 15-ik fejezetét, 
s ez az oka talán annak, hogy némely templomban két 
szószék is van egymás felett, melyeken a két lelkész 
egyszerre megjelen s felvaltva működik. 

Hátra van még, hogy szóljunk valamint a párisi 
prot. theologiai fakultásról. 

A „faculté de theologie protestante* nem régen 
állíttatott fel. Hallgatóinak száma ez idő szerint még 
csak 20—30. A tanárok száma 11, kik közül tudo-
mányra s hirre nézve első helye áll M. Labatier, a 
református dogmatika t aná ra ; azután az evangyéliomi 
morál magyarázója s a kar dékánja M. Lichtenberger; 
M. Matter, a lutheri dogmatika előadója, M. Méné-
goz stb. 

A mi a fakultásnak az egyetemhez s különösen az 
államhoz való viszonyát illeti, erre nézve, azt hiszem, 
nem lesz érdektelen idéznünk egyet-mást Jules Ferry 
közoktatásügyiminister beszédéből, melyet ő e fakultás 
tanévének megnyitása alkalmával 1879. nov. 7-kén 
mondott. „Az egyetem nevében — úgymond — (mert 
a fakultás az Université de France-hoz tartozik) Önök-
nek átadom ez épületet, melyet a köztársasági kormány 
Önöknek adni rendelt. Államunk szerencsétlenségének és 
ujabb boldogabb életének történetével egybefüződik e fa-
kultás története. Az 1870 ki zivatar önökben is kárt oko-
zott. Önök is a törést szenvedett hajón szenvedtek, miért is 
önök a mi honszerető sziveinknek annál kedvesebbek. 
A császárság mindent rombolt, nem kímélte meg e 
fakultást sem ; a köztársaság, — s ezt kérem ne feled-
jék, — állította azt vissza. Szabad szellem lakozzék 
önökben, s confessionalismusba ne merüljenek. Ugy él-
jenek szabadságban, mint atyáik éltek martyrságban ! 
A theol. fakultások állami intézetek, az állam őrködik 
a theol. tanítás fölött a tudomány nevében, s a kor-
mányzás jogánál fogva. A protestantismus az újkor 
történetében első formája a szabadságnak. A mi poli-
tikai evangyeliomunk egyezik a önök szent evangyé-
liomával. Mi barátságos hatalomnak tekintjük önöket, 
és szükséges szövetségesnek, a kire számithatunk min-
den ügyében a köztársaságnak úgy, mint a szabad-
ságnak. S önök ís számithatnak mi reánk, a kik biz-
tositjuk önöket, hogy nálunk minden időben nemcsak 
igazságosságot, hanem igaz rokonszenvet is találnak.4 

Ennyit röviden a párisi protestánsokról, kikkel az 
elmúlt tavaszkor volt alkalmam közelebbről megis-
merkedni. 

Krupec látván. 

Stopford Brooke lemondása. 
Bar Stopford Br. lemondása szorosan véve nem 

tartozik magyar közönségünkre, mind a mellett, — mint 
az angol lelkiismeretesség példáját, — érdekesnek tart-
juk azzal olvasóinkat megismertetni. 

Stopford Br. az angol királyné egyik káplánja, 
nagy hírű szónok, több ismeretes mű szerzője, az utóbbi 
időben Londonban a „Belford kápolna* fungense, a köz-
vélemény szerint reménybeli püspök, lemondott állásáról, 
kilépett az anglican egyházból s ezzel feláldozta fényes 

jövőjét. 



Kilépésének okat egy levélben tette közzé, mely-
nek kivonatát minden gondolkozó ember érdekkel fogja 
olvasni. 

Először is kijelenti, hogy magát csak hosszas és 
érett megfontolás után határozta e lépésre, Midőn né-
hány év előtt — mondja ő — a Belford kápolna meg-
hívását elfogadtam, theologiai nézetem már akkor sem 
egyezett meg az egyház orthodox dogmájával s már 
ekkor éreztem, hogy eszméim kifejlődése aligha túl nem 
lépend az egyház által vont határokon; de elfogadtam 
azon kijelentett feltétel alatt, hogy szabadon kimond-
hassam meggyőződésemet, ha tan compromittálva lenne 
helyzetem a nemzeti egyházban. 

Ez az idő elérkezett. Míg kétségem volt a csudás 
elbeszélések authenticitása felől, jogom volt az egyház-
ban maradni. Négy évi tűnődés, elmélkedés után ki-
mondom, hogy mit tartok a tekintélyről és a csudák-
ról ; azaz tagadom a csudákat s a biblia és az egyház 
kizárólagos tekintélyét. E szerint nem tekinthetem ma-
gam, lelkiismerésem szerint, az angol egyház szolgájá-
nak. Ennek doktrínája az incarnatio csudáján nyugszik. 
Ezt én el nem fogadhatom, elvalok nem az egyház ál-
tál vallott hit szellemétől, hanem alakjától. Azok a szel-
lemi igazságok, melyeket eddig hirdettem, érintetlenül 
maradnak. Sőt most még vigasztalóbbak, élőbbek, vilá-
gosabbak, mint valaha. Ma minden tévelytől mentnek 
látom azokat. Egykor e tévelyek képezték erejét, ma 
gyöngeségét. Örvendek, hogy valahára félre lökhetem az 
igazság ilyen támaszait s így azokat tisztábban hirdet-
hetem. Igehirdetésem tehát csak annyiban módosul, a 
mennyiben tágasabb szabadságra helyezkedem. 

Ne gondolja senki, hogy azért hagyom el az egy-
házat, hogy egyszerű theista legyek, hogy higyjek Is-
tenben a nélkül, hogy magamat a valódi keresztyén-
ségre is ne kötelezném. Hiszem, hogy ha Jézus szemé-
lyét nem tekintem is csudának s istennek, azért ő ke-
vésbé lesz Istennek speciális revelatiója; hiszem, hogy 
az a legjobb vallás, mely az ő életére és tanítására van 
alapítva ; hogy az ő életének szelleme, az emberek élete 
és üdve ; és hogy az emberiség feje és képviselője Jézus 
Krisztus, a mi urunk. 

A cultust továbbra is az eddigi mód szerint tar-
tom meg, a niceai, Athanásius-féle hitvallások s az apos-
toli symbolum olvasása kivételével. 

Bizony nehéz, szívvel valók meg attól az egyház-
tói, melynek szolgálatában husz évnél tovább voltam, 
nehezen esik széllyeltépnem azokat a drága köteléke-
ket, melyek gyermekkorom óta oly kedvesek valának. 
Azok elvesztését ls sajnálom, kiktől el kell válnom, kik-
kel azutan, ugy minteddig, nem érintkezhetek. De 
eljött a pillanat, midőn Isten hozzadot kelle monda-
nom, bárminő becses volt is a mult ; s azon uj 
és ismeretlen élet felé irányozni szemeimet, melyre 
isten áldását kérem. De mégis nem tudok búsulni az 
elváláson, sőt boldogít az a tudat, hogy megszabadul-
tam minden kétértelműségtől, hogy beszélhetek anélkül, 

hogy valamely rendszertől korlátozva volnék ; hogy va-
lahára világos helyzetem van s elhagyhatom azt a gőz-
kört, melyben nem tudtam lélegzetet venni, midőn az 
egyház hitének voltam kénytelen magam alá vetni még 
akkor is, amikor az ellenkezőről a legpositivabb bizony-
ságban voltam.® 

Stopford Br. még ecldig nem lépett át az unitárius 
egyházba. Azért-e, hogy megtartsa teljes szabadságát ? 
Azért-e, mivel az unitárius név még nem igen népszerű ? 
A közel jövő e kérdésekre is hihetőleg felelni fog. 

A Renaissance után 
Hetess 1/ I iktor, 

lelkes l. 

I R O D A L O M . 
Új év óta mindkét Szemlénk kiadása körül val-

toztatás történt. Az egyik, a Budapesti Szemle, melyet 
a magy. tud. akadémia megbízásából Gyulai Pál szer-
keszt, két havi folyóiratból, havi szemlévé változott at s 
megjelenik évenként 12-szer, 120 ivnyi tartalommal, 12 
frt. előfizetési ár mellett. Januári füzetének változatos 
tartalmából kiemeljük Szász Karoly mély érzelmű költe-
ményét édes anyjáról. „Szép öreg asszony*, ki „egyszerre 
öreg lett még fiatalon 1 mikor szive szentjét sírba kisérte.® 
>;Bár halni ohajta : de élnie kelle, az ö neveért, kis 
gyermekiért.® E gyönyörű költemény méltó párja »a 
fogoly katona® című ó-székely ballada, mely bűbájos, 
ó-zamatú verselésével, kerekded megható meséjével, leg-
sikerültebb népies költeményeink közé sorakozik. Hegedűs 
Sándor az amerikai verseny jelentőségéről, Péterffy Jenő 
b. Eötvös Józsefről mint regényíróról, Ballagi Géza a 
magyar adó rendszerről, Téglás Gábor Stanley afrikai 
utazásáról stb. értekezik ugyanezen füzetben. - A Ma-
gyar Szemle tulajdonkép a Havi Szemle, csakhogy uj 
cég alatt. Szerkeszti Bodnár Zsigmond, kiadja Mehner 
Vilmos (kalap utca 6 sz.), egy füzet 60 kr.,' egész évre 
előfizetési ára 6 frt. I. füzete Molnár Aladár, Hegedűs 
István, Beksics Gusztáv, Petelei István, Medvecky Fri-
gyes stb. tollából hoz érdekesnél érdekesebb közle-
ményeket. E folyóirat behatóan targyalja a tudo-
mány, irodalom és művészet kérdéseit, nagy súlyt 
fektet a szépirodalom művelésére, s közönségünket tájé-
kozni kívánja a külföldön és hazankban fölmerült uj néze-
tek és eszmékről, találmányok- és fölfedezésekről. Bod-
nár űr elismerésre méltó odaadással faradozik folyóirata 
ilyetén programmjanak keresztül vitelén ; közönségün-
kön van a sor, hogy partolasaval a szerkesztő nemes 
intentióit elomozditsa. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Rédiger Árpád unitárius espe-

res és dicsőszentmártoni lelkész Kis-Kuküllőmegye bi-
zottsági tagjava választatott. — A debreceni ref. egy-



háztanács Gonyei Károly egyházi volt pénztárnoknak f. 
uj évnapjától kezdve, életfogytiglan évi 200 írt. kegydijat 
adományozott. — A szepes-remetei ev. gyülekezet Pollák 
urat valasztotta meg gondnokává. 

* Nagyszerű adomány. Sopronból lapunk szerkesz-
tőjéhez következő levelet intézték. Mióta dunántuli ev. 
egyházkerületi gyámoldánk fenáll, nem ült oly örömna-
pot, mint e hó 2 án. Ugyanis Tek. dr. Haubner Re-
zső ur Sopronban atya néh. Ft . Haubner Máté 
superintendens ur emlékére, 10,000 frt. (tiz ezer) névl. 
értékű magyar földtehermentesitési kötvényekben oly 
összeget bocsátott örök alapul ez intézet rendelkezésére, 
melynél becsesb uj évi ajándékot egyházkerületünk alig 
kaphatott volna. Becsessé teszi e nagyszerű adományt 
a köztiszteletben alló név, melyhez íüződik. Egy prot. 
lelkész megtakarított fillérei azok. Ft . Haubner Máté 
superintendens ur végrendelet nélkül halt meg. Minek 
végrendelkeznie annak, kinek oly fia van, mint bold. 
superintendensünknek. O kifejezte élő szóval kívánságát, 
hogy szeretne a lelkészek s tanítók özvegyeinek s árvai-
nak sorsán segíteni. S e kívánságát megvalósította fia, 
az »a mi doktorunk* (Sopronban s ennek környékén e 
jellemző név alatt ismeretes), ki nemcsak Aesculap nagy-
hírű tanítványa, de a felebaráti szeretetnek is nagylelkű 
apostola. Becsessé teszi e nagyszerű adományt a cél, 
a nemes eszme, melynek szánva van. Bátran el merjük 
mondani, hogy az egyházi nyugdíjintézetek egyházi életünk 
jövőjének legfontosabb tényezői. Ha a prot. leik. tanár 
s tanító szűk jövedelmével alig bírja fentartani családját, 
miként biztosítsa annak jövőjét! Egyházkerületünk volt 
az első e hazában, mely rendszeres nyugdíjintézetet 
szervezett, még pedig már 1846-ban. Ez intézet sok 
száz özvegyet s árvát mentett meg a végnyomortól. Most 
éli a megpróbáltatás napjait. Bár az egyházkerület éven-
kint 1500 írttal gyámolítja, mégis az évről-évre szaporodó 
nyugdijak, melyeknek összege jelenleg már 13—14000 
frtra rúg évenkint, teljesen kimerítik a pénztárt. Es 
sajnos, a közbuzgóság ez intézetről majdnem teljesen 
megfeledkezett. Néhány kisebb hagyomány s adomány, 
tói eltekintve, gyámoldánk eddig nem igen részesült 
azon figyelemben, melyben részesülnek többi egyházi 
intézeteink. Ezért ültünk január 2-án örömünnepet Győ-
rött. Az egyházkerület számvevője e nap reggelén vá-
ratlanul jelent meg Ft. Karsay Sándor superintendens 
ur házánál s örömtől sugárzó arccal tette le a szeretve 
tisztelt főpásztor kezeibe az adakozó nevében az újévi 
adományt. Ünnepélyes pillanatok voltak azok. A főpász-
tor, a gyámoldai pénztárnok, a számvevő a pillanat 
emelő hatasa alatt megemlékeztek arról, ki még halala 
után is egyházkerületünk legszentebb ügyének buzgó 
pártolója, arról, ki mint a legjobb atyának hálás fia, örök 
halara kötelezte le egyházunkat — aldva annak emlékét, 
aldva ennek nagylelkűségét. így lett „boldog uj év<(-e 
ami aldva féltett gyamoldánknak. 

A debreceni főiskolai tanulók javára tett uj ösz-
töndíj alapitvanyról ír a Debr. Prot. Lap. Miklovic Bá-

lint, Segesvári József, Soltész László, Szabó János (es-
peres), Szegedi Karoly, Szeremley József, Varga József, 
Végh Sándor és Veres Lajos lelkészek, egykor debreecni 
theologusok, 15 évvel ezelőtt Debrecenben barati talal-
kozásra összejővén, ez alkalommal az őket szellemileg 
dajkált főiskola iránt való halajuknak kívántak kifejezést 
adni az által, hogy Miklovic Bálint és barátai alapitvá-
nya címén alapítványt tettek a főiskolaban tanuló jó, 
szegény és szorgalmas tanulók ösztöndijazására. Ez azóta 
1800 Írtra emelkedett, mely Összegből száz forintot a 
tanári nyugintézetnek bocsátottak rendelkezésére. A 
fennmaradó 1700 frtnyi alapítványi összeg fele része 
már ez évben ösztöndijakra fog gyümölcsözni, s jövő 
esztendőre az erre érdemeseknek ki is adatni ; a másik 
fele ellenben a tőkéhez csatoltatik mindaddig, míg az 
2000 frtra növi ki magát. Az alapitó levél az egyház-
kerületi gyűlés jegyzőkönyvében egész terjedelmében 
lesz megörökítve. 

* A papok életbiztosítása. Gr. Lónyai Bélának 
ezen ügyre vonatkozó, lapunk mult évi 48. számában 
megjelent tervezetét Schnell Károly, vadkerti ág. h. 
lelkész úr, egy hozzánk intézett levelében melegen üd-
vözli s azt indítványozza, hogy Budapesten egy előér-
tekezletet kellene tartani, melyen a biztosító társulatok 
képviselőivel az egyes társulatok ajánlatai megbeszél-
tetnének. 

* Gymnás iumi tanáraink fizetéséről érdekes ada-
tokat közöl a Békésm. Közi. E szerint, a bányai ev. egy-
házkerületben legnagyobb tanári fizetés Benka Gyuláé Szar-
vason, 1525. frt. Azután jönnek a bpesti tanárok 1450 írt-
tal. 1000 frton felüli fizetése van néhány szarvasi és 
békéscsabai tanárnak. Végre legcsekélyebb jövedelműek 
az aszódi tanárok, kiknek 600 frt, lakás és két öl fa a 
fizetése. 

* Cselka Nándor, ó-budai plébános ügye f. hó 
5-én újra tárgyalás alá került a Budapest I—III. kerü-
leti járásbíróság előtt. Az olvasóink előtt ismeretes ügy 
abban áll, hogy Cselka Nándor ó-budai plébános, illető-
leg Kántor Lajos káplán egy vegyes hazasságból szár-
mazott leánygyermeket megkeresztelt s az anyakönyvbe 
bejegyzett, dacára annak, hogy a leány anyja ref. Az 
esetet Mészáros Sámuel ó-budai ref. lelkész följelentvén 
az a mult hónapban tárgyalás alá került, de akkor a 
szülők, Aichinger Henrik és Szalay Lídia meg nem je-
lenése miatt elhalasztatott. Az uj tárgyalás Lithvay járás-
biró vezetése alatt szerdán megtartatván, a biró a kö-
vetkező ítéletet hirdette k i : Cselka és Kántor az ellenök 
a vallás szabad gyakorlata ellen elkövetett vétség miatt 
emelt vád alól felmentetnek, a megtévesztés folytán hi-
básan vezetett anyakönyv birólag kiigazittatni rendeltetik 
s erről a politikai hatóság értesíttetni határoztatik. In-
dokok : A targyalás folyamán kiderült s részint a tanuk 
vallomása, részint önbeismerés által igazoltatott, hogy 
Aichinger Henrik, ki 1876-ban a ref. vallású Szalay Lídiá-
val vegyes hazasságra lépett, ezen házasságból szármázó 
Maria nevű leányát az 1868 : 53. t. c. 12. ellenére 
r. kath. lelkész által kereszteltette meg, anélkül, hogy 
az anyakönyvben az anyának a ref. valláshoz való tar-
tozandósagat kitüntette volna. Ezen cselekmény, ha az 
illető leli <esz által tudva, szándékosan követtetett volna 
el, az 1868: 40. t. c. 53. §-ában jelzett felvételt 
képezne s mint a kihágásokról szóló törvény 53. 



§-ába ütköző cselekmény, büntetendő volna. De miután 
Cselka sem közvetve, sem közvetlenül nem tényke-
dett ezen keresztelésnél, ő a vád alól felmentendő 
volt. Hasonlóképen felmentendő volt Kántor segédlel-
kész is, bár a keresztelést ő végezte ; mivel ő a ke-
resztelésnél szokásos gyakorlati szabályokat megtartotta 
s a keresztelésnél a gyermek atyjahoz intézett ama 
kérdésre : vajon a szülők a kath. egyház hivei-e, 
határozott igent nyert válaszul. Kántor Lajost még 
csak gondatlanság sem terhelheti, mert sehol sincsenek 
előirva a módozatok, melyek szerint a keresztelő lel-
kész a szülők vallása felől meggyőződést szerezni tar-
toznék. Az ó-budai r. kath. egyház anyakönyve kiiga-
zítandó, mert abban hamis adatok foglaltatnak. Igaz 
ugyan továbbá, hogy Aichinger ellen gyanujelek forog-
nak fenn, hogy ő a b.-t.-k. 400. §-ába ütköző bűnös 
cselekményt követett el (t. i. hogy szándékosan más 
vallásénak vallotta és kereszteltette gyermekét) , de 
miután ezt nem gonosz szándékból tette, a kir.ügyész 
ama kérelme, hogy az iratok hozza másolatban Aichin-
ger ellen megindítandó fenyítő eljárás végett átté-
tessenek, megtagadtatik. — A kir. ügyész fölebbez 
az Ítélet azon része ellen, mely az ó-budai anyakönyv-
nek kiigazítását bíróilag elrendeli, s hogy az iratok nem 
hozzá terjesztetnek elő. Védő felebbez az ítélet indoko-
lása miatt, valamint azért is, hogy védencei felmentet-
tek, holott ő azt kérte, hogy az ellenök emelt vad be-
szüntettesék. 

Gyászhírek. Kézsmárkról a következő gyászlapot 
vet tük: »Mély fájdalommal jelentjük minden rokonaink, 
barátaink és ismerőseinknek, azon szomorú hirt, misze-
rint hőn szeretett férj, illetőleg atyánk, ipánk és nagy-
atyánk Dlhdnyi József kézsmárki nyugalmazott prot. 
evang. tanár, e hó 3-án reggeli 5*/4 órakor, életének 
82-ik, boldog házasságának 43-ik évében, hosszú szen-
vedés után, végelgyengülésben jobb létre szenderült. A 
boldogultnak hűlt tetemei e hó 5-én d. u. 2 órakor az 
ev. hitv. egyházi szertartása mellett tétettek örök nyu-
galomra a kézsmárki sírkertben. Dlhányi Julianna, sz. 
Kriebel, mint neje, Dihányi Pál, Gyula, Berta, férjezett 
Dubsky és Anna, mint gyermekei. Dubsky Gyula, mint 
veje, Baldovszky Zsuzsanna, mint menye. Dlhányi László, 
Dubsky Anna, mint unokái.* — Szabó Imre, a debreceni 
főiskola gazdasági tanácsának tagja, f. hó 2-án meg-
halt. — A besztercebányai ev. gymnásiumot, mely csak az 
imént veszté el legfőbb ekességét Rosenauer Károlyt, 
ujabb csapás é r t e : „A besztercebányai ág. h. ev. gym-
násiiun tanárai szomorodott szívvel jelentik felejthetlen 
kartársuknak, Tek. Heinlein Adolf úrnak, dec. 29-én 
reggeli 5"'l/4 órakor, tevékeny életének 49-ik, tanári mű-
ködésének 24-ik évében történt gyászos kimultát. Az 
úrban elhunytnak tetemei jan. 1 sején d. u. 3 órakor 
tétettek a bertercebányai ev. sírkertben örök nyuga-
lomra.* Reméljük, hogy úgy Rosenauer, valamint Hein-
lein tanár emlékét, társai méltatni fogják arra, hogy a ' 
Necrologban megemlékezzenek róla. — Egyházunk egyik 
derék vezetőjét fajdalmas veszteség érte ; a hozzánk be-
küldött gyászjelentés igy szól: ,Prágay Lajos maklár- I 
egri ref. lelkész, esperes, és gyermekei: Lajos, Domokos 
Regina nejével, Zoltán és Elemér két fiaval ; Gyula, Kere-
pessy Anna nejével; Aurél, Húber Mária nejével, s Aurél, 

Lajos és Ödön fiaival, a legnagyobb lelki fájdalom kö-
zött jelentik szeretett neje, illetőleg édes anyjuk nagy-
anyjuk Schnet'der Idának, dec. 24-én esti 9 órakor, 69 éves 
koraban, hosszas szenvedés után végelgyengülés követ-
keztében történt gyászos kimultát. A hű nőnek, páratlan 
jó édesanyanak és lankadatlan szorgalmú háziasszonynak 
hideg tetemei a makiári sírkertben egyszerű prot. szer-
tartással dec. 27-ikén délelőtti 10 órakor helyeztettek el.® 
— „Özvegy Tóth Lajosné szül. Tóth Anna és leánya 
Tóth Róza férjével itju Micsky Sándorral saját és az 
összes rokonok nevében szomorodott szívvel tudatják fe-
lejthetlen férje, illetve atyja és apósa Tóth Lajos bpesti 
polgár és a ref. egyház presbyterének, f. hó 4-én, regg. fél 1 
órakor életének 68., boldog házasságuk 40-ik évében 
hosszas ideig tartó szenvedés után bekövetkezett gyászos 
elhunytát. A boldogultnak földi maradványai f. hó 6-án 
d. u. 3 órakor a helv. hitv. szertartása szerint helyez-
tettek el örök nyugalomra a kerepesi ut melletti családi 
sírboltba.* — Bakó István, szép tehetségű debreceni 
3-ad éves theologus Berében m. hó 13-án elhunyt. — 
Schöpp János alcinai ev. lelkész, ki 30 évig volt ta-
nító, 15 évig lelkész, 67 éves korában meghalt. Béke 
hamvaikra ! 

* Szerkesztői mondanivalók. K. D. A küldött 
cikkért fogadja köszönetünket. Hogy kívánságának ele 
get tehetünk-e, erre nézve határozott ígéretet nem ad-
hatunk ; mert ez attól függ, hogy az egyes füzetek 
megjelenésekor lapunk irodalmi rovata mennyire van 
épen igénybe véve. Egyébiránt, legyen felőle meggyő-
lődve, hogy derék vállalatuk iránt mi mindenkor kü-
lönös rokonszenvvel viseltettünk s annak minél széle-
sebb elterjedése érdekében mindent megteszünk, amit 
tehetünk. — G. E. F. Levelét nem közölhetjük, mivel 
félünk, hogy ez által az iidvös vállalatnak kárt teszünk. 
Hornyánszky úrral azonban közöltük az ön jókaratu és 
praktikus figyelmeztetéseit, s hisszük, hogy ő azoknak 
hasznát is veszi. — K. L. Az illető füzet lapunkban 
már ismertetve volt, ennélfogva igen sajnáljuk, de az 
ön ismertetését nem közölhetjük. 

N E C R O L O G O K . 
Mult évi nov. 20-án kisértük a sírba Lágler Sá-

muel kistormási ev. lelkészt. 
Lágler Sámuel született 1803. okt. 12-én Kis-Tor-

máson, hol atyja szintén lelkész volt. Iskolai pályáját a 
sárszentlőrinci gymnasiumban kezdette meg, folytatta 
Sopronban, majd Pozsonyban s bevégezte Bécsben. 
1833-ban haza jött Kis-Tormásra atyja mellé káplánnak. 
Edes atyja a vállaira nehezült évek súlya miatt gyen-
gülni kezdvén, a gyülekezet folyamodást intézett az 
egyházmegyéhez, melyben azt kérte, hogy az agg lel-
kész halála után ne legyen papválasztás, hanem ha a 
gyászeset bekövetkezik, a fiu jogosíttassék fel a hivatal 
azonnali elfoglalására. így is történt. Lágler Sámuel, 
atyjának halála után azonnal átvette a lelkészi hivatalt 
1841-ben. A gyülekezet egy percig sem maradt pász-
tor nélkül. 

A boldogult elhunyt tehát 1 1 évig mint káplán, 
39 évig mint rendes pap s igy ötven évig hirdette az 



Isten igéjét saját szülőföldén. Rajta nem teljesült 
be, a mi sokakon beszokott teljesülni, t. i. hogy egy 
próféta sem kedves a maga hazájában. Szép csengő 
hangja, valódi szónoki előadása, tiszteletet gerjesztő papi 
alakja, nyájas, megnyerő modora, alapos képzettsége, 
széles olvasottsága, s a mi a legtöbb: páratlan jó szive 
állandóan megtarták számára nemcsak gyülekezete, 
hanem általán véve az egész környék szeretetét és be-
csületét. 

A szabadságharcot megelőző években ott találjuk 
őt a politikai küzdelmek terén mint a Kubinszky-párt 
tevékeny tagjá t ; majd 1848-ban mint tábori lelkész 
buzdítja népét s vezeti Ozorára : egy percig sem feled-
kezvén meg hazafiúi kötelességéről. 

A szabadsagharc lezajlása után idejét, erejét is-
mét egyháza ügyeinek szentelé. Később egyházmegyei 
pénztárnoknak választatott meg, s mint ilyen 12 évig fá-
radozott az egyházmegye szolgálatában. 

Ezelőtt mintegy három évvel gyógyíthatatlan be-
tegség támadta meg az akkor már 74 éves, de még 
mindig erőteljes aggastyánt. Hosszas kínjainak nov. 
18-án vetett véget a halál. Szerető hitves, szerető gyer-
mekek karjai között hunyta le szemeit az Urnák hü 
szolgája. 

Temetésén dacára a majdnem járhatlan j utaknak 
— a rokonok, barátok, ismerősök nagy számmal jelen-
tek meg. 

A háznál Ritter István esperes ur imádkozott ; a 
temetőben Wágner János f.-nanai lelkész ur mondott 
gyászbeszédet; a templomban pedig Bauer Adolf hideg-
kúti lelkész ur szónokolt. 

Béke lengjen az elhunyt hamvai felett s a minden 
sérelmek orvosa adjon balzsamot az elhunyta felett ke-
sergő szivek fajó sebeire. 

K—n. 

December 23-án temette el a vértesaljai ref. egyház-
megye az Ur szolgáinak egyik kiérdemült nesztorát, Ke-
mencki Gábor nyug. pákozdi ref. lelkész urat 82 éves ko-
rában. A temetés a vidék, a község, a székesfehérvári káp-
talan, és a lelkészi kar mély részvéte közt ment végbe s 
láttuk, hogy mint siratják meg az emberek azt, ki éle-
tében hű volt, ki atyja vala híveinek, kit csak szeretni 
s becsülni lehetett. A pákozdi gyülekezet csak önma-
gat tisztelte meg, midőn gyászt öltött azon férfiúért, 
kinek már atyja is lelkészük vala s kinek fia Kemenczky 
Károly ur ez idöszerint szintén pásztora ugyanott a 
nyájnak. 

Ritka esemény, hogy egy gyülekezetben csaknem 
egy század óta, nevezetesen az 1783-ik évtől fogva ugyan 
azon egy család ad Áronokat a népnek, ép azért 
méltó, hogy az elhunyt emléke e lapok hasábjain is 
megörökíttessék. 

A boldogult született Pákozdon 1790. Január 27-én, 
ugyanitt ref lelkészi hivatalt viselt néhai Kemenczki 
János ur és neje Szobonya Sára szülőitől. Iskolai tanu-
lását kezdette Pákozdon, folytatta Gyönkön s végezte 
Debrecenben. Szalacson töltött három évi tanítói hiva-
tala végeztével a külföldet látogatta meg, honnét vissza 
térvén már akkor gyöngélkedni kezdett atyja mellé Pá-

kozdra alkalmaztatott segédlelkésznek. Segédlelkészi hi-
vatalában alig töltött két évet, midőn a vaáli reform, 
egyház megválasztotta rendes lelkésznek, hol is három 
évig munkálkodott az urnák szőllőjében.. Az 1830-ik 
évben atyja, szeme világát elvesztvén, lelkészi állásáról 
lemondott s ekkor a pákozdi reform, egyház hívei köz-
akarattal a most elhunytat választották meg rendes 
lelkészüknek. 43 évig mindenkitől szerettetve, tisztel-
tetve munkálkodott mint ezen egyháznak lelkipász-
tora, fáradhatlan buzgósággal s tevékenységgel. A vér-
tesaljai ref. egyházmegyének 22 éven keresztül volt ta-
nácsbirája és pénztárnoka. Az 1834 ik évben nőül vette 
az akkori neszmélyi lelkész Karika János leányát Klárát, 
kivel békességben, szeretetben töltött 36 évet. 1870-ben 
a jó nőt, élte egyedüli boldogítóját elvesztvén, az I 873-ik 
évben lelkészi állásáról lemondott s hátralévő napjait 
szeretett gyermekei körében töltötte. A mult 1880 év 
tavaszán ereje gyöngülni kezdett, míg nem a gyógyit-
hatlan nyavalya erőt vévén rajta, december 21-én az 
Úrban csendesen elnyugodott. 

Temetésén a gyászudvaron megható imát mondot t 
Konc Imre főesperes ur ; a templomban találó és mesteri 
egyházibeszédet Báthory Dániel baracskai lelkész ur IV. 
Mózes 18 rész 7 v. alapján, utána orátiót alulírott, mig 
a temetőben Tatay Lajos seregély esi s. lelkész ur inon 
dott utolsó isten hozzádot. 

Legyen áldott az ur hű szolgájának emléke. 

Biczó Pál, 
pátkai ref. s. lelkész. 

A D A K O Z A S O K -
Az országos prot. á rvaház részére : Schnell 

Károly vadkerti ev. leik. tagsági diját 3 frt. egyháza 
részéről 2 frt. 10 kr. Kazinczy Emil őrnagy 1 írt. Ze-
lenka Pál, miskolci ev. leik. 30 frt. (mihez járultak : maga 
6 frt. az egyház 6 frt. ev. nőegylet 6 frt., ev. coniir-
mansok 6 frt. Teöreök Vilma 6 frt.) Izényi egyház 3 frt. 
Alföldi Sándor kórósi ref. leik. karácsonyi ajándékul 6 frt. 
Sárkány Sámuel pilisi ev. leik. az egyház részéről 6 frt. 
Horváth Sándor paksi ev. leik. 10 frt. (mihez járultak: özv. 
Schönecker Mátyásné 1 frt. templomi gyűjtés 6 frt. 89 
kr. Horváth Sándor 2 frt. 11 kr.) Békássy sellyei ref. 
leik. 1 frt. 50 kr. Kármán József uj-verbászi ref. leik-
rendkívüli tagsági díj 3 frt. Szomor Imre h. m. vásár-
helyi ref. főgondnok egyháza részéről 7 frt. 90 kr. 
— Ritter Károly samarjai ev. leik. 3 frt. (2 frt. egyháza, 
1 frt. maga részéről). — Könyves Tóth Kálmán lacházi 
ref. leik. perselypénz 4 frt. — Nagy Sándor ágyai ref. 
leik. perselypénz 2 frt. -— Nikelszky Mátyás Nyiregy. 
házáról 6 frt. Szerk. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : I D r . I B a - l l a g ^ i 3iv4Iór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest. 
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VIII. ksr. Máriautca 10. sz. 1. em, 
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Előfizetési felhívás 

„PROTESTÁNS EGYHÍZI és ISKOLAI LAP" 
1881-dik évi, huszonnegyedik, 1-ső félévi folyamára. 

Z E D l Ő í i z e t é s I e l l 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. 

Szabad a vásár. 
1. 

Alig lehet találóbb elnevezést adni a buda-
pesti kir. tábla ítélete által immár bíróilag is jóvá 
hagyott soproni keresztelésnek, mint ezt: ^Szabad 
a vásár.c 

Igaz ugyan, hogy a római egyház, főleg a 
házasfelektől vett reversalisok alapján, a protes-
tánsok gyermekeit eddig is elkeresztelte. Viszon-
zásul aztán a protestáns egyház papsága is, ha 
alkalma nyílt rá, igyekezett magának hasonló uton 
kárpótlást szerezni katholikus szülők gyermekeinek 
elkeresztelése által. Sőt a jogok kölcsönös tisz-
teletben tartása helyett, magában a protestáns 
egyházban is, ennek különböző vallásfelekezetei 
között napi renden volt ez az elkeresztelés. De 
már magában ezen közönséges szólásformában: 
yelkeresztelés* kifejezve volt ezen tényben levő 
visszaélés, melyet én bátor vagyok egyenesen 
orgazdaságnak nevezni. 

A törvény ugyanis, világosan rendelvén, hogy 
a fiúk az apa, s a leányok az anya vallását kö-

vetik, midőn bármely pap egy más vallású gyer-
meket keresztel meg, hasonlóan cselekszik az 
orgazdához, ki a másét ugyan nem bántja, de 
annak házában szívesen helyet ad. S ha, a mint 
fennebb érintém, ez az orgazdaság eddig is napi 
renden volt, azt a törvény eddig legfennebb csak 
elnézte, szemet hunyt előtte, míg most jóvá hagyni 
s igy törvényesíteni készül. 

Bizony pedig ama törvény, hogy a fiuk ap-
juk, s a leányok anyjuk vallását követik, nem 
üres speculatión, hanem lélektani alapokon nyug-
szik; mert hogy lehessen csak képzelni is a pro-
testáns apáról, hogy ő fiát keresztvetésre fogja 
tanítani, a katholikus anyáról meg azt, hogy leá-
nyának azt fogja mondani, ne imádkozz a szentek-
hez és szűz Máriához, mert egyedül Istent lehet 
és kell imádni r 

De hiszen ezt nem kívánja senki — mondani 
fogják tán sokan — maga a budapesti kir. tábla, 
a soproni eset folytán törvényszék elébe került 
ügyében, felmentő Ítéletét azzal indokolja, hogy 
1 -ör a keresztség által a megkeresztelt nem egyik 
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vagy másik felekezetnek, hanem a nagy keresz-
ténység egyetemének válik tagjává; 2-or a meg-
kereszteltnek anyakönyvbe vezetése nem határozza 
meg annak vallásfelekezetét; vagy hogy a kérdés 
alatti esetekre alkalmazzuk e tételeket: az ágostai 
hitű apának a soproni plébánián megkeresztelt, s 
azon plébánia anyakönyvébe bevezetett fia mégis 
csak ágostai hitűnek marad. 

No lám, a theologia, melytől sokan a tudo-
mány nevet is el akarják vitatni, jogi kérdések el-
döntésénél is irányelvül szolgálhat, mert ez indo-
kolásnak főleg első része, mi egyéb, mint egy 
dogmatikai tétel ? S a budapesti kir. tábla felfo-
gása ellen tán nekünk protestánsoknak lehetne 
legkevesebb kifogásunk — az elméletben; de a 
gyakorlati életben egészen másképpen áll a dolog, 
már pedig a törvényeket nem az ideális, hanem 
a reális világért hozzák. Az igazság kiszolgálta-
tásnál nem azt nézik, hogy minek hogy kellene 
lenni, hanem azt, hogy mi hogy van. És e tekin-
tetben a gyakorlati élet homlokegyenest ellenke-
zik amaz indokolásnak mind első, mind második 
pontjával. 

S A keresztség által a megkeresztelt nem 
egyik vagy másik felekezetnek, hanem a nagy 
kereszténység egyetemének válik tagjává* — ú g y -
mond a budapesti kir. tábla. E felfogás ellen, a 
mint mondám, nekünk protestánsoknak lehet leg-
kevesebb kifogásunk. Részemről legalább kész-
séggel elismerem, hogy dogmatikai szempontból 
indulva ki, a keresztség csakugyan nem tesz sen-
kit sem katholikussá, sem protestánssá. Sőt, ha 
már a dogma mezejére lépünk, tovább megyek, 
s azt mondom, hogy ama nagy kereszténység 
egyetemének sem a keresztség által válik tagjává 
valaki; mert a mint Pál apostol mondja : ^ha a 
törzsök szent, az ágak is szentek*, s igy a ke-
resztény szülők gyermekei már sziiletésöknél fogva 
keresztények. A keresztség keresztényekre nézve 
nem fölvétel, hanem legfeljebb beavatás a ke-
reszténységbe. De itt nem dogmáról, hanem jog-
ról van szó. S kérdem, hogy miután a kir. tábla 
ezen indokolásából az tűnik ki, hogy a kereszte-
lés nem alterálja a vallásfelekezetiséget, tehát az 
ágostai hitű apa fia azért mégis csak ágostai val-
lású: mi jogon kereszteli meg a róm. kath. plé-
bános az ágostai vallású gyermeket? Hiszen, ha 
ehhez joga van, ugy joga lehet más vallását el is 
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temetni, mert az még bizonyosabb, hogy a teme-
tés által a meghalt nem egyik vagy másik fele-
kezetnek, hanem az örökkévalóság ama nagy bi-
rodalmának válik tagjává, a melyben bizonyosan 
még hitkülönbség sincs. Joga lehet más vallásu-
akat össze is esketni, mert a házasságkötés sem 
változtatja meg senkinek vallásfelekezetiségét, s 
igy tovább. 

De a gyakorlati élet még inkább megcáfolja 
a budapesti kir. tábla által felállított jogi axiómát. 
Avagy mi célja lehet a róm. egyháznak a pro-
testáns szülők gyermekeinek megkeresztelésével 
más, minthogy azok a katholikus hitben nevel-
tessenek ? Nem erre köteleztetnek-e a szülők 
és keresztszülők már az ő keresztelési liturgiájuk 
által? S általában nincs-e már a szokás által szen-
tesítve az az elv, hogy ki-ki azon vallás hivének 
tartja magát, a melynek egyházában megkeresz-
teltetett, kivéve azon eseteket, midőn a szülők 
azon okból, mert helyt talán nincs saját vallásukon 
levő pap, kényszerítve vannak más egyház pap-
jához folyamodni gyermekök megkereszteléseért ; 
de a mely esetekben aztán egyik vagy másik 
egyház papja által megkeresztelt ezen más vallású 
gyermekek keresztelése át is Íratott azon egyház 
papjának, a melyhez a gyermek törvény értelmé-
ben tartozott. 

Ez ezzel a budapesti kir. tábla felmentő Íté-
lete indokolásának második pontjához érkeztünk, 
mely szerint a megkereszteltnek anyakönyvbe 
vezetése nem határozza meg annak vallásfeleke-
zetét. Ez indokolással a kir. tábla, meggyőződésem 
szerint, a theologusok dicsőségeért szintén méltán 
versenyezhet, de az eddig fennállott törvényes 
rendnek és szokásnak aligha nagy szolgálatot 
tett vele. 

Tény ugyanis, hogy eddig a keresztlevél 
szolgált nem csak a kereszténység nagy egyete-
méhez, hanem abban egyik vagy másik felekezet-
hez való tartozásnak hivatalos okmányául is. Igy 
tekintette azt minden hatóság, annyira, hogy a 
keresztlevéllel szemben csak forma szerénti átállási 
bizonyitványnyal lehetett valakinek más valláson 
létét igazolni, mint a mely egyház lelkészi hivata-
lától keresztlevele kiadva volt. Ezután már a ke-
resztlevél nem fogja senkinek vallását bizonyitni, 
hanem végére kell járni az apa, nagy apa, szép 
apa ; illetőleg anya, nagy anya, szép anya vallá-
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sának, hogy megtudjuk, ki miféle vallású, s a 
gyermek az iskolában, mikor azt kérdezik tő le : 
miféle vallású vagy ? igy fog felelni: engem ugyan 
a plébánián irtak be az anyakönyvbe, de én ágos-
tai hitű vagyok; vagy megfordítva. 

Erre ugyan azt lehetne mondani, hogy ez 
tulhajtása a kérdésnek, mert a keresztlevélben a 
szülők vallása is be lévén jegyezve, abból mégis 
meglehet tudni az illető vallását. De szeretném 
én látni azt a plébános urat, a melyik, teszem 
épen a felmerült esetnél a soproni ágostai hitű 
apának most elkeresztelt fiát, ha ez majd hozzá 
gyónni megy, vagy házasságot akar kötni, s mint 
katholikus kikérdezésre jelentkezik, elutasítja ma-
gától, ezt mondván neki: ^kedves fiam, a t e a p á d 
a keresztlevél szerint ágostai hitű, következőleg 
nem tartozol a mi egyházunkhoz, menj a te pa-
podhoz. * Míg az ellenkezőre magam szolgálhatok 
példával. Egyik gyülekezetünkben történt, hogy 
a róm. kath. plébános a sopronihoz hasonló ke-
resztelést hajtott végre. Nem sokára rá a gyer-
mek meghalt, s midőn az illető lelkész a teme-
tésnél jogát érvényesíteni akarta, a plébános nem 
engedte meg, azt állítván, hogy az a gyermek 
katholikus, mert ő keresztelte meg. El is temette. 
Ez tény, a mi mutatja, hogy a róm. kath. egyház 
nem azért ír be valakit a maga anyakönyvébe, 
hogy azzal ne akarná egyszersmind meghatározni 
a megkereszteltnek vallását is, s ha most el is fo-ö } 

gadja a kir. tábla által annak adott értelmezést, 
a gyakorlati életben máskép fog cselekekni. Az-
tán végre is ki áll jót arról, hogy a szülők val-
lása mindig hiven fog bejegyeztetni az anya-
könyvbe : Kétes esetekben majd hányad izig lehet 
visszamenni a keresztleveleken, hogy valakinek 
vallásáról tiszta meggyőződést szerezhessünk ma-
gunknak r Ez uton nem hivatkozhatik-e majd a 
római egyház a reformátió előtti keresztlevelekre ? 
Hát a mely egyházakban a szülők vallása nincs 
is jegyezve a keresztelési anyakönyvbe, ott mi 
dönt r Pedig ilyen is van, mert eddig még senki-
nek se jutott eszébe, hogy a gyermek keresztle-
vele tulajdonképpen nem az ő saját, hanem szülői 
vallásának okmánya. 

íme, a budapesti kir. tábla második jogi 
axiómája. Az anyakönyv nem bizonyítja a meg-
keresztelt vallását. A ki ezt megakar ja tudni 
jár jon végére, hogy az illetőnek apja vagy anyja 

miféle vallású volt r S mivel ennek a keresztle-
vele se döntő, menjen tovább a nagyapára, szép 
apára, stb. Az egyháznak pedig, ha híveit nyilván 
tartani akarja, megengedhetik, hogy rendre be-
kopogtasson minden más egyház plébániáira és 
parochiáira, fölkérve az illető plébános és lelkész 
urakat, hogyha az ő egyházához tartozó szülők-
nek gyermekeit kegyesek voltak a megkereszte-
lés által a kereszténység nagy egyetemébe fel-
venni, legyenek szivesek azt neki kiadni, hogy 
tudja, kiket tarthat az ő egyháza tagjainak. Avagy 
kérdem, nem ide megy-e ki a fennforgó eset-
ben hozott kir. táblai felmentő Ítélet indokolá-
sának záradéka: ^Önként értetik, hogy ha az 
ág. hitvallású lelkész az anyakönyvi kivonatot 
hívei nyilvántartása céljából a kath. plébániától 
kikérné, az neki haladék nélkül k i a d a n d ó / 

Valóban, ha az újonnan életbe léptetett 
büntető törvénykönyv mindenik cikkelye magya-
rázatot nyer, mint a soproni eset folytán felme-
rült 53 §., akkor legalább az egyházra és lelké-
szekre vonatkozó cikkelyeket jobb lett volna 
mellőzni, mert ezek nem a rendet, hanem a ren-
detlenségeket fogják szaporítni, s nem a vallás-
felekezetek közötti béke, hanem a viszály magjait 
fogják elhinteni. Mondám már, hogy különösen a ke-
resztelést illetőleg eddig is fordultak elő hasonló 
visszaélések. És pedig fordultak mind a róm. 
kath., mind a prot. egyházban, sőt ezeknek egyes 
felekezetei között is. De eddig nem is tartotta azokat 
senki jogos cselekedeteknek. Tán elnéztük, el-
tűrtük egymásnak kölcsönösen, mint a hogy a 
szomszédok kénytelenek néha eltűrni az egymás-
nak okozott kellemetlenségeket a jó békesség 
kedveért. De ha a kir. tábla Ítélete megáll, akkor 
a visszaélés törvényes gyakorlattá válik. Akkor 
az eddigi csempészet és orgazdaság szabadalmat 
nyer, s oly kellemetlenségek és súrlódások fej-
lődnek ki a valllásfelekezetek között, a minőket 
bizonyára senki sem óhajt, legkevésbbé támogathat 
pedig maga az országos törvény. A panasz, le-
het, megszűnik, de beáll a visszatorlás rendszere. 
Ha egy községben, a hol vegyes vallású lakók 
vannak, a plébános megkeresztel egy protestáns 
gyermeket, a prot. lelkész igyekezni fog két ka-
tholikus gyermeket keresztelni meg és megfor-
dítva. A gyenge szükségkép a hatalmas kezébe 
esik. Már pedig a törvény éppen a gyengék jo-
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gait van hivatva megvédeni a hatalmasokkal 
szemben. A gyenge a hatalmast úgyse nyomhatja 
el soha. A mi előttem leginkább feltűnő az az, 
hogy a kik ez ügynél a róm. kath. egyház állás-
pontjára helyezkednek, s a soproni plébános vé-
delmére emelnek szót, nagyon szeretnek a lelki-
ismeret szabadságára hivatkozni. A többek közt 
a ,Magyar Állam'c-ban cikk cikket ér, a melyek-
ben mind a lelkiismeret szabadsága van hangoz-
tatva. Ez oldalát a kérdésnek azonban egy kö-
vetkező cikkre tartom fenn. „ Ferenc József. 

Pár szó a kihágásokról szóló büntető tör-
vénykönyv 53. §-ának magyarázatához. 

Az 1880-ik évi Ellenőr 624. sz. Teleszky István felszó-
lalása nyomán. 

A fönt említett cikknek megolvasása után, ujabb 
erősödést nyert azon meggyőződésem, melylyel régen 
birok, hogy nincs olyan törvény, mit emberi bölcseség 
alkotott, mely alól kisiklásra, a leleményes emberi ész 
kibúvó lyukat nem találna. Az 1868-iki LIII ik t. c., 
melynek alkotásában nekem is, nem ugyan mint előadó-
nak, hanem csak mint igénytelen képviselőnek részem 
volt, 24. §-ban benfoglalja mind azt, mi az 1848-iki XX. 
t. c. 2 ik §-ban, mint szikla alapon letéve, hazában 
bevett vallásfelekezetekre nézve, minden külömbség nélkül, 
tökéletes egyenlőség és viszonosság biztosítására szükséges." 
Mégis nagy hiba, hogy senkinek sem jutott eszébe ama 
rövid, világos, több mint 3300 éves törvényre is hivat-
kozni egyszersmind, mit Mózes az igaz isten nevében 
kettős kőtáblára vésett : Ne lopj ! 

En tehát két kérdést kockáztatok, ugy Teleszky 
István úrhoz, mint minden lelkészhez, ki sarlóját a más 
búzájaba vágni hajlammal bir. 

I., Szabad-e? akár egyenesen tolvaj módra, akár 
közvetve orgazdai úton, a más nyájabeli bárányt elbé-
lyegezni. 

2. Szabad-e? más nyáj pásztorának bérit, habár 
csak fillérekből álljon is az, elrabolni. S ha nem szabad, 
nem érdemel e büntetést ? ki ezt cselekszi. 

Nem hiszem, hogy bármelyik róm. kath. lelkész 
úr elhallgatná, hogy egyházához tartozó kisdedet, az ő 
ellenére protest. lelkész vegye föl keresztség által a 
keresztyén egyház kebelébe. Pedig ez, nagyon szép vi-
szonosság volna kölcsönös szeretet utján, mi a keresz-
tyéni névnek iőcimere. De mivel a tisztelt klérus ezt 
nemcsak nem teszi, sőt épen ellenkezőt mivel: Jézus 
erkölcsi törvényére hivatkozom, a mely őket is úgy kö-
telezi mint minket. , Valamit akartok, hogy az emberek 
cselekedjenek tiveletek, ti is cselekedjétek azokkal. Mert 
ez a törvény és próféták. Máté VII. 12. Luk. IV. 31, 
Es az a lelkész, ki az isteni Jézus törvényének ellene 
tesz, nem teszi e magát méltóvá a büntetésre? 

Én ugyan, míg hivatalban voltam, a szomszéd 
kath. lelkészszel jó viszonyban levén, egy pár róm. sz. 
egyházhoz tartozó kisdedet meghintettem a keresztség 
vizével olyankor, midőn a csecsemőt szülei, kiknek hi-
tök szerint a keresztség mulhatlanul szükséges az idves-
ségre, hozzám hozták olyan időben, mikor 7-8 napig 
sem lehetett a viharban a szomszéd községbe közle-
kedni. De a fölvett jegyzőkönyvet a stólával együtt 
mindig átküldöttem az illetékes egyház pásztorának. Ezt 
a szívességet a szomszéd tisztelendő is teljesítte irá. 
nyomban. Erre példát már az atyámtól láttam, ki Fejér 
megyében Csórón lelkészkedvén, az ottani plébánossal 
Veiland Andrással állandó barátságban élvén, nehogy 
a többségben levő reformátusok közt a talán baba vagy 
más által végzett keresztségi tény gúnytárgyul szol-
gáljon, távolléte esetére, megbízta az atyámat, s az 
atyám viszont őtet, a keresztség kiszolgáltatásara. De 
soha sem egyik sem másik, a nem felekezetbeli kisde-
det, a rnaga nyája közé be nem jegyzőkönyvezte. E 
szép egyetértéshez nagy tényező volt egyik földes úr, 
szolgaházi Marich Dávid. Ez akkor volt, ezelőtt 50—60 
évvel, midőn a vallásegyesülés eszméje, több jelesek ál-
tal a kath. részről Horváth János kanonok, később fe-
jérvári püspök buzgó közreműködésével irodalmilag is 
tárgyaltatott . 

Uraim ! tisztelendő klérus ! Emlékezzünk régiekről 1 
A régiektől is tanulhatunk hazafiúi kötelesség érzetet 
és keresztyéni szeretetet a compelle intrare nélkül is. 

Edes Albert, 
nyug. lépett ref. pap esperes. 

T Á R C A . 
Zsinat előtt. 

II. 

Ugy voltunk a zsinattal is, mint egyéb kedves 
tárgyainkkal. Míg a távol kék köde ringatá ölében a 
kedves alakot s nem ismertük annak egyes tagozatait, 
oly szép reményeket füztünk hozzá, mint a szülő ked-
ves gyermekéhez, mikor azt az iskolába, a múzsák 
templomába adja. A szülét a remények töltik el gyer-
mekét illetőleg a pálya kezdetén ; ha papi pályára ké-
szül a fiu, már látja a szüle előre őt a zsiros ekklézsiá-
ban ; ha jogi pályára lép az ifjú, még tarkább, aranyo-
sabb pillangók szállongják körül a szülék reménylő 
lelkét, látják előre a gazdag uradalmakat, a hatalom, 
a fény ragyogványait, melyekből majd a szegény szü-
lékre is hull alá egy-egy kis fénysugár. 

De az illúziók hamar elsuhannak, az álmodozó lélek 
pillangóinak aranyporát hamar letörli a zordon való. 
A zöld babért, melyet a szülék homlokán a remény 
lengetett egykor, nemsokára fehér hajszálak kezdik fel-
váltani, melyek szépek ugyan tisztességnek, de mégis 
azt hirdetik, hogy a vándor, pályájának vége felé köze-



ledik. A nagy reményű ifjú zsíros ekklézsia helyett ott 
teng egy kisded egyházacskának még kisdedebb kon-
vencióján, a hatalom, a fény, a ragyogvány mind másé 
lett, s neki csak a nyomor jutott. 

így jártunk a zsinattal is. Mikor figyelemmel át-
olvastam a zsinati előmunkálatot; mikor láttam, hogy 
az egész operatum nem egyéb, mint a hosszabb küz-
delem s gyakorlat által megállapított egyházszervezet 
tényleges intézményeinek, jogvíszonylatainak paragra-
phusokba, szakaszokba öntése, illesztése ; mikor láttam, 
hogy az egyházmegyék épen oly távol állanak az unió-
nak, a kormányzati egységnek eszméjétől, mint az egyes 
superintendentiák, mikor egy meleg szó, egy őszinte 
reformhang sem emelkedett sehonnan, mely tényle-
ges egyházszervezetünk hiányait feltüntetve, gyökeres 
reformok után törekedett volna : akkor igyen szólék 
én is Török Pállal, Dobossal és Révész Imrével, hogy 
hát biz az a pusztán paragraphusokat faragó zsinat nem 
igen érdemli meg a ráfordított költséget. 

Hogy hány lélekre, hány presbyter választassák, 
hogy az egyházi népgyűlésnek kik legyenek jogos sza-
vazó tagjai, hogy hány presbyternek kell jelen lenni, 
hogy az egyháztanács jogérvényes s kötelező határo-
zatokat alkothasson, hogy kik az elnökei s alkotó ele-
mei az egyházmegyei gyűléseknek s ezek miként, hány 
évre választják meg az egyházkerületi közgyűlésekre 
képviselőiket; a tanárok hogyan, kik által választatnak 
s minő jogkört élveznek az egyházi alkotmány kereté-
ben ; hogyan, mily modalitások mellett gyakorolhatják 
szavazati jogaikat : de már kérem, ezeknek s több ezek-
hez hasonló csiribiri joggyakorlatoknak kodexszerű 
meghatározása, paragraphusokba, cikkelyekbe összegyú-
rása csakugyan nem érdemli meg azt, hogy arra ezre-
ket költsünk ; és költsünk akkor, midőn egyházi és 
iskolai autonomiánk folyvást ostromoknak van ki-
téve ; midőn negyedfélszázados existentia után nem 
birtunk még egy protestáns egyetemet létrehozni; mi-
dőn kisebb egyházainkban magunk oltogatjuk ki a 
minimum keresztyéntelen és embertelen meghatározásá-
val a világló szövétnekeket, ahelyett, hogy domesztikát 
teremtenénk s abból segélyt adnánk a szükséggel, sőt 
a feloszlási processussal küzdő egyházaknak, papoknak 
és tanítóknak. 

így vagyunk az iskolai ügygyei is ; ott görnyed-
nek a tanügyi bizottságok a tantervek készítésének 
munkasulya a la t t ; születnek szebbnél szebb gondolatok 
a tanárok díjazására nézve ; mind szép, mind helyes; 
csak hát ne mindég hátulról kezdenénk a dolgot, ha-
nem már egyszer az elején. 

Először gazdag, virágzó egyházakat, rendezett 
egyháztársadalmi viszonyokat kell teremtenünk ; elő-
ször egyháztársadalmi közszellemet kell teremtenünk 
azután kell teremtenünk vallásos buzgó népet ; vége-
zetre kell teremtenünk vallásos, buzgó, minden áldo-
zatra kész protestáns uri rendet, mely nem csak szivét, 
de erszényét is kész megnyitni egyházi és iskolai cé-

lokra ; csak majd akkor és egyedül csak akkor beszél-
hetünk iskolai ügyeink gyökeres átalakításáról; tanára-
ink, papjaink, tanitóink korszerű, nagyon megérdemlett 
díjazásáról. 

A zsinat előtt ilyen gondolatok foglalják el az 
én, egyházunk jövőjén fájó merengéssel töprengő lelkemet. 
Ha akarjuk, hát ám tartsuk meg azt a zsinatot, de hát 
először a zsinaton tárgyalandó ügyek vitattassanak meg 
érdemlegesen a sajtóban ; foglaljunk el határozott állás-
pontot mind az állammal, mind a felekezetekkel szem-
ben, mind egyházi mind tanügyi tekintetben legyenek 
határozott, megállapodott elveink ; egyházszervezeti ref. 
törekvéseinkben fektessük a fősúlyt az erők autonomi-
kus egyesítésének nagy horderejű elvére ; ne a separa, 
tistikus tradíciók, de az egyetemesség s hitközösség 
eszméi adjanak irányt egyházunk javára törekvő mun-
kásságunknak : ekkor tarthatunk zsinatot. Ha pedig csak 
a harangozó választás körül járnak még most is zsinati re-
formeszméink, akkor aludjunk még egy nagyot, mert a 
zsinat nem nekünk való. Itt a sajtó, vitassuk meg a dol-
gokat tüzetesen a zsinat előtt, mert a zsinat után hiába 
sopánkodunk elfecsérlett időnk és pénzünk felett. 

Pereszlényi János. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Rövid válasz 

arra, a mit Szabó Imre ünnep- és vasárnap délutánokra 
irt egyházi beszédeimről mondott. 

A Prot. Egyh. és Isk. Lap 1880. 49. és 50-ik szá-
maiban Szabó Imre s. lelkésztől egyházi beszédeim kö-
zelebb megjelent füzetére egy személyeskedéssel teljes, 
dolgozataimban okadatlanul mindent rosszaló cikk jelent 
meg. . . . Munkáim közrebocsátásakor mint előbb, ugy 
most is tisztában voltam azzal, hogy munkásságaért a 
prot. egyházi író sem anyagi, sem szellemi jutalomra 
nem számithat, de arra mégsem voltam elkészülve, hogy 
egy ifjú ember, akinek még a tudomány és tapasztalat-
gyűjtés volna kötelessége ennyi rossz akarattal, ferdítés-
sel és értelmetlenséggel rohanna egész szerényen, igény-
telenül munkálkodó lelkésztársára! S minthogy meggyő-
ződésem az, hogy az irodalmi közvéleményt nem a balogi 
segédlelkész csinálja, tán hallgatással mellőzném az egé-
szet, ha ugy érdemes lelkésztársaim, mint a közönség 
iránti tiszteletemből kifolyólag nem tartanám erkölcsi 
kötelességemnek az ily éretlen hencegést illő mértékére 
alá szállítani. 

Én a régi kor embere vagyok, amikor az ifjú 
még csak tanult és képezte magát, s csak a tudomány 
felkentjei vették fel és érezték magokat hivatva arra, 
hogy felvegyék a bíráló tollat. Hálás köszönettel is fo-
gadtam volna, ha egy szakember, — a ki tekintély az 
egyházi és tudományos téren, arra méltatta volna sze-



rény dolgozataimat, hogy azoknak jó és rossz tulajdon-
ságait kimutassa. Ebből tanultunk volna én és az olvasó. 

A mi dorongforgató ifjú atyánkfia nem igy tesz. 
Neki egy beszédem sem tetszik, s csak azzal a rögesz-
mével foglalkozik, hogy mások, akik nem költők, nem 
regényírók, jobbat irtak mint én. Hát mikor egyházi 
iróról szólunk, kinek mi köze akkor a regényíróhoz ? 
Mindegyre belehozza, beleszövi regényeim cimeit. Ez 
már goromba személyeskedés, vagy tán regényeimnek 
akart ön reclamot csinálni, jóakaró ifjú barátom ? 1 

Legelőbb is visszautasítom azt, hogy én lelkész-
társaimnak a népiesből ,mustrákat'(ü!) akartam adni. 
Egyházi beszédeim e füzetének kiadására az a tudat 
ösztönzött, hogy a délutáni isteni tisztelet elvégezése 
legnehezebb lelkészi teendőink közé tartozik. Akkor az 
idő rövidsége, s a hallgatók kedélyállapota, művészileg 
felosztott, kidolgozott és elvont eszmékkel foglalkozó 
egyházi beszédeket meg nem birván, adnék oly egy-
szerű homiliákat, melyek a népélet erényeit és hibáit 
tükröznék vissza. Igy akartam lelkesíteni a népet az 
erényre, megutáltatni velők az emberi és polgári bűnö-
ket s így orvosolni a családi és társadalmi sebeket. Eb-
ből kifolyólag azon homiliai modort vettem fel, melyet 
ma a francia és német egyházi szónokok oly nagy si-
kerrel használnak, s mely a felvett, — rendesen hosz-
szabb alapigét, legtöbbször bibliai történetet egészben 
és részleteiben a mindennapi életre alkalmazza, azzal 
összehasonlítja, a kor rajzában ugy az egyes egyének 
elé állítja azok egész lélekvilágát, hogy a hallgató 
mintegy maga intse, maga lelkesítse önmagát. A bírá-
lónak legelőbb azt kellett volna kimutatni, hogy az 
egyházi szónoklat e módja helyes-e avagy nem, s ha-
tásosan alkalmaztam-e azt népünk természetéhez és éle-
tére ? Hanem ehez tanulmány és gondolkozás kell, a 
mit ön fiatal barátom ! röstellett megtenni. 

A balogi s. lelkész hibáztatja, hogy korunk bűneit 
ostorozom. Hát ő azt elsimítja, mentegeti ? Azt hiszem, 
hogy a lelkipásztornak kötelessége rámutatni a bűnre ; 
de olvassa el akármelyik egyházi beszédemet, s meglátja 
hogy ha felmutatom a nép élet hibáit, nem mulasztom 
el egyikben sem hallgatóimat az egyéni, családi és tár-
sadalmi erényekre is lelkesíteni. Kitérek néha a nemzet-
élet magasztosabb eszméire, gyülekezetemet tanítom, lel-
kesítem azokra, s kárhoztatom a hatalom visszaéléseit; 
de mindenütt Jézus nevében, az evangeliom szellemében 
és abból mint alapból indulva ki. Ezt kötelességemnek 
tartom, mert én magyar pap vagyok, s a protestantis-
mus szelleme a világosság. Ép ez volt, a mit eddigi 
biralóim dolgozataimnak érdemül tulajdonítottak. Ma 
nem volna protestáns egyház és nem volna a nemzet-
nek alkotmánya, ha koronként reformált egyházainkban 
meg nem szólal az igazság, a haza és szabadság szere-
tete. Az eszme, melyért szabadsághőseink küzdöttek 
Bethlen, Bocskai és a Rákóciak alatt zászlóját mindig 
a prot. egyház kebelében bontotta ki. De rágalmazás 

az, hogy egyházi beszédeimből bár ki is polgári pir t-
állásomra következtetni tudhatna. 

Sz. I. azt mondja, hogy beszédeim tárgyai isme-
retesek. Hallott ilyet a világ ?!! Hát a szentírásból hogy 
vehetnék én ismeretlen szöveget ? De nem igaz, hogy 
a magyar prot. egyh. irodalomban valaki feldolgozta 
volna a k ö v e t k e z ő beszédszövegeket: „Mária és Erzsébet 
találkozása, * , a mi a jándékunk/ ,Simeon,1 „Barti-
m e n s / „ T a m á s / s D á n i e l / Sámson bosszúja / ,a tán-
coló Dávid k i r á ly / »a jó m e n y / Jézus színe vá l tozása / 
s a szegény asszony két fillére4 stb., ezeket én érdekes 
tárgyaknak tartottam, olyanoknak ítélik-e mások is, azt 
nem tudom. 

, A testvérgyilkos4 című beszédemről azt állítja, 
hogy jobb az enyimnél az a beszéd, amelyet e tárgy-
ról Gyöngyösi irt. Elhiszem, bár nincs kimutatva; de 
hát ki kérdezte ezt? Hanem hát hol volt az én fiata1 

biralómnak bibliai tudománya, mikor hibáztatja, hogy az 
irigységet vettem fel a testvérgyilkosság alapjául ? A 
„kis oskolás4 is tudja, hogy Kain irigyelte azt, hogy 
Ábel áldozata kedvesebb volt Isten előtt. A mi ennek, 
ugy mint a többi beszédeimnek irályát illeti, tagadom, 
hogy abban egyetlen „bombast4 volna. Irályom nem 
az u. n. konyhai stylus, hanem azon igyekszem, hogy 
érthető irodalmi irály legyen, sajnalom azt, a kinek e 
már magas stylus 1 A sbombast 4 érthetetlen, semmit 
ki nem fejező szóhalmaz. Mutasson Sz. I. eddig meg-
jelent müveimben csak egyet is ilyent. Ha nem tud : 
ne beszéljen a levegőbe ! 

Jó lesz Sz. I-nek azt is tudni, hogy minden író-
nak, minden szónoknak irmodora más, s nem vehet 
kezébe senki oly dolgozatot, a melyre azt nem mondaná, 
ez az én beszédmódom, és minden jóravaló pap azon 
egyházi beszédet, a melyet fel akar használni, átdol-
gozza, az eszméket saját nyelvezetén szóllaltatja meg, 
úgy ahogy hallgatói felfogják, megértik. 

J é z u s diadalútja4 cimü beszédemről a balogi s. 
lelkész következőleg i r : „ebben a korszerű Zombori 
egyebet nem csinál, mint üres hordót abroncsol, kong, 
bong, dong, rimánkodik, hogy neki higyjük el, miszerint 
a világ ma is olyan önző, olyan állhatatlan, a milyen 
volt a Jézus idejében.4 Ennek az impertinens stylusnak 
négy szemközt megmondanám a nevét; ide nem írom 
le! Szivemből sajnálom a balogi s. lelkész elméjének 
gyöngeségét, ha e beszédet így fogta fel. Adom a de-
rék biráló(?) felfogásának jellemzéseül e beszéd vázlatát. 
Az élőbeszédben így szólok : „a megváltó azt óhajtotta, 
hogy őt nem mint Dávid örökösét, Izrael földi királyát, 
hanem tudományát, eszméit fogadták volna lelkesedés-
sel,4 „a keresztyénség dicsőén és áldásosán munkálko-
dott és munkálkodik, de mégis Jézus evangelioma egész-
ben máig sem eszközölhette azon üdvességes és boldo-
gító világátalakulást, a melyre hivalva van.4 „A sok 
közül, a melyek az evangeliom üdvös hatását rombol-
ják, elég lesz, ha csak háromról szólok. Ez az önzés, a 
képmutatás, és a külsőség. Az első részben vagy sza-



kaszban kérdem : ,váljon ha Jésus magasztos elvei és 
világi javaink közt kellene választanunk, jobbak volnánk-e 
a papi fejedelmeknél, avagy minden világi dolgoknál 
jobban óhajtjuk a vallás igazságait * ? A második sza-
kaszban lelhivom a figyelmet a tudomány és haladás 
nagyszerű vívmányaira, „ mindezt az evangeliom üdvös 
szelleme hozta elő, de feltüntetem a képmutatást és 
ámítást, , a mely sehol sem oly veszedelmes mint a val-
l á sban / s azt állítom, hogy annak, hogy Jézus isteni 
elvei nem diadallal hatolnak át az egyesek és népek 
lelki életén: annak oka az, hogy nem vagyunk a világ-
megváltónak szívvel, lélekkel igaz követői.4 A harmadik 
szakaszban szólok az isteni tiszteletben tapasztalt kül 
sőség ellen, „a mely csak ajakkal vallja a Krisztust, 
de tettekben megtagadja mint Péter.® Tán sokan kiált-
j á k : ,üdvöz légy égnek küldöttje!4 de szivökben nincs 
meg Jézus, az üdvesség szerzője iránt ama szeretet, 
mely Jézusra olyan boldogító bizonyossággal tekint, 
hogy a lelket a kétkedés be nem árnyalhatja soha, s 
mely e meggyőződésben a Jézus szent nevével el birja 
a sziv és lélek legnehezebb terheit. „Ez az igaz vallá-
sosság, minden más csak külsőség, mint ama jeruzsá-
lemi hozsánnak.* A hazai és külföldi hittestvérek leg-
nagyobb szónokai, Flechier, Ancillon, Bossuet, Bourda-
loue, H. Monod, Blair, Schleiermacher, Gerock, Kolmár, 
Kiss Ádám, Heiszler stb. hasznalják az ó testamentomi 
képeket és hasonlatosságokat : „hányan vannak, kik e 
szent helyen világi dolgaikkal foglalkoznak mint Mártha,* 
figyelem ébresztése végett kérdéseket tesznek : „mond" 
játok meg4 vagy erősíteni a meggyőződést igy szólnak : 
„higyjétek el* s ezt a balogi lelkész „rimánkodás*-nak 
nevezi. Szegény ta tá r ! 

Beszédem ez itt adott rövid vázából ítélje meg 
az olvasó, hogy az, aki csak úgy tud felfogni, követ-
keztetni és ítélni : méltó-e, hogy tollat és épen biráló 
tollat fogjon kezébe ? ! 

Az úrvacsoraosztás utáni délután, nézetem szerint 
legalkalomszerűbb az, ha hallgatóinkat figyelmeztetjük 
arra, hogy az úrasztalánál tett fogadásaikat tartsák meg, 
bűneikről, rossz szokásaikról mondjanak le. Ebben a szel-
lemben írtam minden alkalomra külön rövid egyh. be-
szédet, meggyőződve, hogy közel az idő, amikor a ta-
nítók helyett a lelkészek fogják ez alkalmakkor is vé-
gezni az isteni tiszteletet. A balogi segédlelkész ilyen-
kor az úrvacsora iránti buzgóságról és kegyeletről akar 
beszélni. Jó fiu 1 ennek az úrvacsora kiosztása előtt van 
helye. , Vettetek, ettetek szent üdvöt4 idéző jel közé 
szorított e mondatot, nem tudom melyik eszeveszett 
compániától leste el. Pap szájában illetlen kifejezésnek 
tartom. 

A balogi segédlelkésznek ajánlom, hogy mielőtt 
birálói tollat venne kezébe, előbb tanuljon sokat és he-
lyesen. Azután ugy az irodalom mint a közélet terén 
hasznos nunka által szerezzen magának jogot arra, 
hogyC'frlásokat oktasson. Tanuljon mindenek felett ille-
delmeSeh írni, igazságosan, rossz akarat, ferdítés s mások 

kissebítése nélkül ítélni. Kevesen vagyunk, magát a 
puszta jóakaratot is méltányolnunk kell. 

Igénytelen dolgozataimat pedig bátran ajánlom 
szaktársaim figyelmébe azon meggyőződéssel, hogy ar-
ról figyelmes átolvasás után másként fognak Ítélni mint 
a balogi s. lelkész. Nem volt és nem lesz szándékom 
soha, példányműveket adni paptársaimnak. Ha csak 
keveset is használnak azokból, ha csak arra találják is 
méltónak, hogy egy-egy pontban velem gondolkozza-
nak, fáradságom gazdagon meg lesz jutalmazva. Isten 
velünk ! Zombori Gedö, 

megyaszói ref. lelkész. 

Szász Károly papi dolgozatai. Második kötet. Az egyházi 
évkor. Innepi prédikációk. Bpest. Kiadja Kókai Lajos 

1881. Ára 1 frt. 50. kr. 
Hazai egyházi irodalmunk egy becses újévi aján-

dékot nyert a fent emiitett műben, mely 34 részint 
egészen kidolgozott, részint vázlatban levő egyházi be-
szédet tartalmaz az egyházi év főbb mozzanataira, p. o. 
adventi, karácsoni, újévi, bűnbánati, n.-pénteki, húsvéti, 
aratási, szüreti ünnepekre s vasárnapokra. A két utolsó 
különösebben alkalmi beszéd, melyek egyike az 1860-ik 
év utolsó vasárnapján mondatott el, a libanoni keresz-
tyének és a moldva olahországi missió javara gyűjtött 
adakozásokra is tekintettel; másika pedig az 1862-ik 
évi arvizkarosultak segélyezését célozta. 

Ezen papi dolgozatoknak első kötetét — az imákat 
tartalmazót — az előtt néhány héttel ismertettük e lapok 
t. olvasóival, s akkor igyekeztünk szerzőt, mint egyházi 
írót egy pár vonásban jellemezni. Most a midőn az ezen 
kötetben levő egyházi beszédeit végig olvastuk, jo részt 
ismételnünk kellene az akkor mondottakat, azzal a kis mó-
dosítással, hogy az egyházi beszédekben még inkább hát-
térbe szorul a világi író, a költő, mint az imákban; 
hanem előttünk áll egy ihletett keblű, a lelkipásztori 
hivatal és a lelkészi szószék komoly hivatását, nagy 
fontosságát érző s .bibliában teljes jártassaggal bíró lel-
kész, kinek a kathedraban semmi más célja nincs, mint-
hogy építsen, hogy legjobb tehetsége szerint eszközölje : 
„a bibliai szellem terjesztését s a vallásos buzgóság éleszté-
sét.4 Ezen beszédek irója s egykor elmondója úgy látszik 
nem óhajtott legkevésbé sem a templomi szószéken csil-
logni s kathedrai szines virágokkal nem törekedett más 
mezőn gyűjtött babérleveleit szaporítani. Az olyasféle 
ragyogó, de sokszor üres képeknek, frázisoknak, minő-
ket még ezelőtt nem sok idővel is hazai híres egyházi 
szónokaink műveiben oly sűrűn találunk, ezen beszé-
dekben — kivévén talan némileg a 180-ik lapon a „szere-
tet* rajzát — sehol semmi nyomuk. Szerző csak tanitni, 
javitni akar, egyszerű világos nyelven ; hirdeti Krisz-
tust, s a biblia egyszerű, de örök igazságait, majdnem 
azon a mesterkéletlen nyelven, a mint azok a könyvek-
könyvében vannak. És a hol képes kifejezésekben, hason-
latokban beszél, majdnem kizárólag a bibliai képeket, hason-
latokat, ódon zamatú kifejezéseket használja. Éppen 



azért beszédei míg egyrészről eléggé szabályosak, mag-
vasak arra. hogy bármely magasabb műveltségű gyü-
lekezet is élvezettel hallgassa; másfelől nincs közöttük 
egy sem, melyet a legegyszerűbb közönség körében is 
t a n u l s á g g a l ne lehetne használni. 

A valódi belértéke meg van az ezen gyűjtemény-
ben foglalt beszédek mindegyikének, Krisztus és az ő 
evangyelioma prédikáltatik bennök. Ezzel azonban nem 
azt akarjuk mondani, hogy talán mindegyik beszéd 
minden tekintetben kifogástalan, a szónoklattan szabá-
lyainak s a dispositió szigorú törvényeinek mindenütt 
megfelelne. Itt ott lehet egy kis sántikálas; különben 
is szerző ezek Írásakor nem műremekek készítésére irányzá 
figyelmét, hanem legelső sorban arra, hogy hallgatói 
lelkében a krisztusi szellemet ébreszsze, éleszsze, a nagy 
közönség pedig szívesen eltűri a tudomány által felállí-
tott külszabályoknak némi kis megsértését vagy mellő-
zését, ha azokért az eszmék gazdagságában, azoknak 
mesteri előterjesztésében kárpótoltatik. S különösen 
figyelmeztetem az olvasót, hogy ezen gyűjteményben 
az egyes beszédek nem kalmárosan vannak elhelyezve, 
hogy t. i. a kirakatban vagyis a könyv kezdetén a leg-
szebbek volnának ; sőt megfordítva, az egyházi évnek s 
így a gyűjteménynek is az elejére eső beszédek gyen-
gébb hatást tesznek, mint a később következők, s majd 
nem azt gondolná az ember, hogy ezen beszédek azon 
sorrendben Írattak, melyben egymásután következnek a 
gyűjteményben, hogy szerző is azon mértékben került 
bele jobban és jobban az egyes thémák ki- és feldolgo-
zásába, a minőben az olvasónál az élvezet olvasás köz-
ben fokozódik. Igy p. o. az V. VII. ÍX. XIII (A temp-
lomot tisztító Jézus) és a következők legtöbbje sokkal 
inkább megragadja lelkünket, mint a négy első. 

A confessio szempontjából való jellemzésére ezen 
beszédeknek elég, ha ismétlem, hogy ezek elmon-
dásánál szerzőt folyvást azon cél vezérelte, hogy épít-
sen, hogy a bibliai szellemet s a vallásos buzgóságot 
terjeszsze, éleszsze; következőleg felettébb távol van 
attól, hogy egyes vitás hittani kérdéseket egyik vagy 
másik theologiai iskola szellemében a templomi szó-
széken boncolgasson ; de távol attól is, hogy azon, 
ha nem is legfényesebb, de eléggé értelmes gyüle-
kezetek körében, melyek előtt szerző ezen beszéde-
ket elmondotta, oly nézeteket, hittételeket hirdetett 
volna, melyek úgy önnön, mint gyülekezeteinek val-
lásos meggyőződésével merően ellenkeznek. Mint a 
méh felismeri, hogy mindegyik virágban mi az, mit ő 
felhasznaihat s csakis abból rakodik meg : így szerzőnk 
is talál mézanyagot a bibliai virágok mindegyikében s 
csak is ezt hasznalja fel. Beszédeinek egyik legszebbike, 
melyben a kanai menyegzőről, a viznek borrá változta-
tásáról (XXVIII), vagy a hol az öt árpa kenyérről (XXVI) 
beszél; s mégis nincs bennök egy passsus sem, mely a 
legjózanabb irányú keresztyént is sértené. 

Tájékoztatóul ennyit. A kik végig olvasandják 
ezen gyűjteményt, nem kétlem, hogy köszönetet szava-

zandanak velem együtt szerzőnek, hogy sokoldalú el-
foglaltatásai között is időt szakított és szakit magának 
ezen dolgozatok sajtó alá rendezésére s ez által egy-
házi irodalmunk gazdagítására, s a vallásos buzgóság 
élesztésére. Farhas József. 

B E L F Ö L D . 
Kérelem a 16-ik századbeli ref. zsinatok 

végzései ügyében. 
Megígértem a s Protestáns Theologiai Könyvtár* 

szerkesztőjének, hogy a 16-ik szazad folytán Magyar és 
Erdélyországban tartott jelentőségesebb prot. egyházi 
gyűlések, zsinatok kánonait a könyvtarban közrebo-
csátom 

Ez igéretemet a magyarhoni összes prot. feleke-
zeteket illetőleg, most egyszerre be nem válthatom, mert 
ez, a 16-ik század zsinatterhes méhéből világra jött nagy-
számú és terjedelmű végzések sokasága és azok rejt- és 
lelhelyeinek az országban szerte, sőt a külföldön is hosszú 
időt s nagy szorgalmat igénylő kutatása és tanulmányo-
zása miatt rám nézve lehetetlen. — Talán helyesebb és 
sikeresebb is lenne, ha a testvér felekezetekre vonatko-
zólag azoknak fiai osztakoznának velem úgyis előhaladott 
korú és terhes hivatallal bajlódó társukkal e vállalatban. 

Ennélfogva célom egyelőre csak saját ref. egyhá-
zunkat illetőleg megfelelni a jelzett vállalatnak; mint-
hogy ennek múltjából úgy is többet ismerhetek, kútfői-
hez könnyebben férek : így ha Isten segit, vele a jövő 
év elején, ismeretem körvonalán belől készen is lehetek. 

Még pedig, minthogy legnevezetesebb zsinatainkat 
az idézte elő, hogy az uj egyházban rohamosan támadt 
dogmaticai nézetkülömbségek megvitatása s az elha-
gyott római egyház sarktanai közül megtartott és elve-
tett vagy módosított hittételekről szóló konfessiók készí-
tése a vezérférfiak előtt részint ön belső erősbbitésök, 
részint külső védelmök tekintetéből legfontosabbnak és 
legsürgetősbnek látszott: én ez alkalommal nem csak 
az egyház szabatosabb szervezésére vonatkozó és a 
haza külömböző vidékein alakult egyházi testületek 
számára készült kánonokat, melyek édes kevesek és 
hiányosak, hanem a hittani tárgyakkal foglalkozott zsi-
natok végzéseit és konfessióit is mind, anyai nyelvün-
kön adni és illető jegyzeteimmel kisérni kívánom. Ta-
lán ezzel kissé megkönyíthetem azon tudós történész 
fáradságát is, ki majd rendszeresen feltüntetendi e szá-
zad dogmaticái vitáit : míg gyűjteményem és csekély 
tanulmányaimból legalább vázlatosan ki fog derülni, mit 
tettek, sőt talán elvonható lesz, hogy mért nem tehet-
tek többet az uj egyház vezérférfiai, annak szabatosabb 
szervezésére és megszilárdítására. 

Mely célom minél biztosabb elérhetése végett tisz-
teletteljes bizodalommal kérem fel mindazon egyházi 
ügyeink iránt érdeklődő tudós férfiakat, kik a 16-ik szá-



zad zsinataira vonatkozó, s általam még eddig meg 
nem szerezhetett, avagy nem is ismerhetett könyvekkel, 
kéziratokkal, vagy jegyzetekkel birnak, hogy azokat ve-
lem, rövid használatra a prot. tudományosság érdeké-
ben közölni méltóztassanak. 

Azok a zsinati végzések, munkálatok, melyeket 
már eddig összeszedhettem, és a mennyiben latin szöve-
gűek voltak, le is fordítottam, a következők : 

i., Erdődi I. zsinat. 1545 szept. 20. A ker. vallás 
cikkei. 

2., Óvári zs. 1554 ápr. 4. Zsinati munkálatok. 
3., Erdődi II. zs. 1555 febr. 26. Rész-zsinati cikkek. 
4., Tordai zs. 1558 máj. 1. A Krisztus személyérői. 
5. Vásárhelyi zs. 1559. nov. 1. Az urnák vacso-

rájáról. 
6., Az egervölgyi 1562. febr. 6. Katholikus hit-

vallás. 
7., Tarcal-Tordai 1562. 1563. A ker. tudomány-

nak rövid summája. 
8., Gönci 1566. jan.^23. Végzett és megerősített 

cikkek. 
9., Tordai 1566. márc. 13. Az igaz háromság tu-

dománya felől való egyetértés. 
10., Vásárhelyi 1566. máj. 19. A sz. háromság 

felől^való ker. egyetértés cikkei. 
11., Debreceni 1567 febr. 24—27. a. A Debrecenbe 

összegyűlt ker. Praedicatoroknok igaz és sz. irás szerint 
való vallásuk, b. Az Isten igéjéből és"; természet törvé-
nyéből alkotott cikkek. 

12. Szikszói 1568. január 9. 24 tétel a háromság-
tagadók ellen. 

13., Kassai zs. 1568. jan. 27. 27 tétel és hitvallás 
Egri Lukács ellen. 

14., Sárospataki 1568. aug. 24. ugyanaz ellen. 
15., N.-váradi zs. 1569. okt. 10. Közönséges ítélet 

(Catholica Sententia) Dávid Ferenc ellen. 
16., Csengeri zs. 1670. A Jézus Krisztus egyháza 

pásztorainak hitvallása. 
17., Hercegszőllősi zs. 1576. aug. 16. Az Alsó 

és Felső Baranyában való ecclesiáknak articulusai. 
18., Váradi zs. 1577. febr. 6. Az egyházi fegye-

lemről. Gönci György (Articuli minores.) 
i9-> ! 557- körül. A Borsod, Gömör és Kis Hont 

megyékben létező egyházak cikkei. 
20., Csepreghi zs. 1587. márc." 12. Bejthe István 

Egyházi Kanonai. 
21., N.-Károlyi zs. 1591. febr. 10. A Magyaror-

szágon Isten igéje szerint ref. egyházak eredete, mely-
ben szilárd okait adják, miért nem lehet az egyháznak 
elfogadni a Gergely-féle naptárt . 

22., 1595 évből cikkelyek, a melyek szerint iz-
gattatik az egyház Magyarország felsőbb részeiben. 

Óhajtanám még használni a csak névről ismert: 
Toronán v. Temesváron 1549-ben tartott zsinat 

XIII. artikulusait, az 1550. tartott zsinat 19 observatióit. 

Beregszászban 1552-ben tartott zsinat 21 articulu-
sait; Medgyesen 1559—60 ban tartott hitvitákat. 

Kolozsvárott 1561. Kopácsi István elnöklete alatt 
tartott zsinat végzéseit, az isteni előrendelésről. 

N. Enyeden 1564. reformátusok és lutheránusok 
által közösen tartott végzéseit a zs-nak. 

N. Károlyban 158I. N. Bányán 1590 jul. és Tas-
nádon 1585—1595 és 1597 tartott zsinatok végzéseit, 
Csengerben 1595 jan. 25. tartott zsinat végzéseit stb. 

Porcsalma, dec. 19. 1880. 
Id. Kiss Aron. 

R É G I S É G E K . 
A nagydobszai énekes könyv. 

Mielőtt e nagybecsű s valóban páratlan érdekes-
ségű gyűjtemény ismertetéséhez kezdenénk, lássunk 
róla némi történelmi előzményeket. 

Tudtommal hárman írtak eddig róla. A szorgal-
mas gyűjtő és kitűnő egyházi író, b. e. Tóth Ferenc 
püspök, a jelenlegi nagydobszai lelkész Barla Szabó 
István úr e lapok 1859. évi folyamában, s egy előttem 
ismeretlen kath. pap, valamely hazai utazási töredékben. 

Tóth Ferenc ezt írja róla, »Magyar és Erdély-
országi prot. ecclesiák históriája* cimű nagybecsű 
könyve I. darab 386. lapján: , A dobsai Reformata 
ekklezsíának Somogy vármegyében van most is egy 
régi és még a reformatio elején íratott mesterséges 
betűkkel festett, és régi kéziratokkal felékesített énekes 
könyve, melyei azon ekklezsia is élt és 1643 esztendőben 
harmadszor köttetett be.4 Tovább ismét : »Ez az éne-
kes könyv azon gyüjteménye-e a Reformátusok Éne-
keinek, melyeket Gönczi Fabricius (Kovács) György 
öszve szedett vagy ennél is régibb, nem tudni ; 
mivel ennek eleje nincsen. Annyi igaz, hogy ama kéz-
írás, e pedig nyomtatás. Azonban az is igaz, hogy a 
mely énekek és dicséretek a Reformatiótól fogva íród-
tak, és a Templomokban énekeltettek, a nevezett Gön-
czi Fabricius Györgytől tudjuk, felljebb nem lévén ettől 
documentumaink, hogy azokat legelsőben ő szedte össze 
és ily titulussal kinyomtattatta : Keresztyén Énekek, me-
lyek a Gradual mellett s a nélkül is, a hol azzal nem 
élhetnek, a magyar Nemzetben reformáltatott Ekkle-
zsiákban szoktak mondatni. Rendben szedettek Gönczi 
György debreceni pap által 1592-ben. ' 

A nagy tudományu Révész Imre (Történelmi köz-
lemények az Énekes könyvről. 1866.) még négy régibb 
gyűjteményt is említ ennél, melyekről alkalmasint egye-
dül csak Bod Péter emlékezik, de ezek már sehol se 
találhatók. Sőt Gönczi is oly ritka, hogy az első négy 
kiadásból csak négy példány volt eddig ismeretes, míg 
az ötödik példányt — egy régi jó tanulótársam szíves-
ségéből sikerült nekem birtokomba kerítenem. 

A tudós Szabó Károly -,Régi magyar kön yvtara* 
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szerint az 1592-iki debreceni első kiadásnak egyetlen 
cimlaptalan csonka példánya van a kolozsvári ref. kol-
légium birtokában, 4-rét, 164 levél. (Nagy Péter er-
délyi ref. püspök úr szívességéből, kinek énekügyi 
munkálkodásaim közben tanúsított sziveségeért valóban 
kimondhatlan halával tartozom, — vannak nálam belőle 
masolatok). 

A 2-dik kiadás, szintén debreceni, 1602-ből, csak 
ey>/ csonka példányban van meg a Gyulafehérvári Bat-
thyáni-könyvtárban. Ez is unicum. I 50 levél. Ennek elő-
szavában mondja a kiadó Újfalvi Imre (ugyanazon Szil-
vay Újfalvi Imre, baranyai fi, ki debreceni tanár is volt, 
és ugyancsak 1620-ben az első halotti énekes könyvet 
adta ki Debrecenben) , Találtam olyan énekes könyvre, 
az mely, de csak igen rövideden, ez előt negyven esz-
tendővel nyomattatott. * Ezek utan következteti Szabó Ká-
roly, hogy kellett lenni egy 1562-iki kiadásnak is, mely 
azonban nem Gönczi-féle,s ma már teljesen ismeretlen. 

Igen is volt, még pedig több gyűjtemény, melye-
ket Révész Imre egyenkint elszámlál. 

Azonban még az általa, a fentebb hivatolt helyen 
elszámlaltakon kivül két más gyűjtemény is volt, mik-
nek egy egy példánya most is feltálalható a kolozsvári 
ref. főiskola könyvtaraban. Czimök ez (Nagy Péter 
püspök ur másolata szerint) : , Énekes keoniv melibol 
szoktanak az Vrnak dicziretet modani, az Ania szentegy-
házban, és keresztieneknek minden gyülekezetiben, 
mostan ujabban, egybe szedegettetett és egy nehani 
szép dicziretekkel meg öregbittetett az keresztieneknek 
vigasztalatokra emendaltatott : Psalmo CXI. Dicziretet 
mongyatok az Istennec az szenteknek Giuelekezetiben 
etc. Debrecenbe : Nyomtatatott M : D: LXXIX. eszten-
dőben.* (Az ,ujabban* szóból világos, hogy volt régibb 
kiadasa is). 

A másiknak címlapja nincs, de az előszó végén 
ez all : , Dátum Debreciny, 1. die Augusti : Anno Do-
mini 1590. Czaktornyai János Debreceni Koenyniomtató, 
kegyelmeteknek szegény szolgaia." 

Ez utóbbiból a püspök úr sajatkezü másolataból, 
nem egy ének van nalam. A kezdőbetűk Dobokai Mik-
lós nevet adnak ki. 

A Gönczi-féle gyűjtemény 5-ik kiadása szintén 
debreczeni, 1616-ból, 4 rét, 175 levél. Egyetlen példanya 
a marosvásárhelyi ref. főiskola könyvtaraban. Ebből is 
van nalam számos masolat. 

A 4-ik kiadas ugyancsak debreceni 1620 ból. 
Egyik példanya a pozsonyi róm. kath. gymnasium 
könyvtaraban ; a másik példány nálam. 

Az első négy kiadasból tehát eddig csak öt pél-
dány ismeretes. 

Ezekutan következnék egy ismeretlen bartfai (5-ik 
kiadas), azutan egy ismerős lőcsei (6-ik) 1635-ből, egyet-
len példanya a m. akad. könyvtaraban. 

Latta-e valaha b. e. Tóth Ferenc akar a nagy-
dobszai, akar a Gönczi-féle énekes könyvet ? nem tu-
dora; de - szavaiból következtetve — én azt mon-

igazán a reformatió kezdeténél keresendő, 
épen Kálmáncsehi vagy Sztárai — mint a: 

dom : nem látta, legalább együtt a kettőt nem, mert 
különben nem Írhatott volna úgy, mint idéztem. A dob-
szai könyv Gönczinél hasonlithatlanul régibb, s eredete 

s talán 
azon vidék 

reformátorai — szerkeszték s énekelték is. 
De lássuk már e véghetlen érdekességü könyvet. 
A tábla első lapján e jegyzés olvasható : ,a dob-

szai Ekklezsiának ezen régi időkből való Énekes köny-
vét, ebbe a formába, Weidinger Alajos Pétsi könyv-
kötő kötötte be, az 1834-ik Esztendőb. ' 

(Sajnos, hogy még akkor a lapok számozva nem 
voltak, — mit ez idén veres tintaval Szilády Áron 
úr eszközölt — s a könyvkötő a mint találta, úgy kö-
tette össze; A 2. lap után jön a 193-dik, azután végig 
sok helyen ösze-vissza.) 

Másik jegyzés , „Előbbi elszakadt borítékján előli 
ez a jegyzés állott : Sum per Johannem Dobsza reno-j 
vatus, Anno Domini 1643. 

A könyv figyelmetes és több napokat igénylc/ 
átvizsgálása után én négy időszakot külömböztettei 
meg, s ezek szerint fogom ismertetésemet tovább folvl-
tatni. Kálmán Farkas. 

(Folytatása következik.) 

I R O D A L O M . 
Még egyszer az ,Éneklő kar* ügyében. Ez előtt 

talán két hóval, midőn Kálmán Farkas urnák ezen em-
lített munkája a sajtó alól kikerült, tudattam e lapok 
hasábjain, hogy az az aláiróknak postai úton, bérmentve 
megküldetett. Azonban a munka szétküldésének kezde-
tén az expediáltatást magára vállalt Hornyánszky ur 
hirtelen súlyos beteg lett, s csak most, több mint 6 hét 
múlva, foglalkozhatik ismét üzleti dolgokkal, csak most 
derült ki, hogy a fentebbi mű expediáltatása félbensza-
kadott, és az a megrendelők egy részének csak a 
héten adatott postára. Mely körülményt azon szives ké-
rés kíséretében hozom a t. megrendelők tudomására, 
hogy az előfizetési árt, 80 krt, a könyv vétele után 
szíveskedjenek vagy Hornyánszky V. úrhoz (Bpest V 
ker. nádor utca) vagy szerzőhöz (Harkanyba u. p. Sik-
lós) beküldeni. Farkas József. 

Beküldetet t Komjáthy Gedeon ur e lapok ez évi 
i-ső számában súlyos vádat emel a reformátusok énekes 
könyvének pesti kiadója Hornyánszky V. ur ellen, mondván 
„hogy minden kiadás közt legrosszabb — mert temér-
dek szarvashibával teljes, a pesti kiadás stb.* és ezután 
idéz is néhány szarvas hibát az 1873-iki évi kiadásból. 
A vád alapos az idézett 1873-ik, tán korábbi kiadásokra 
nézve; de az igazságra és a kiadó iránti méltányosságra 
való tekintetből meg kell jegyeznünk, hogy éppen ezen 
szarvas hibák miatt Hornyánszky ur 1874-ben az egész 
énekes könyvet hozzáértő és a sajtó hibák irtásában 



nagyon is jártas egyénnel gondosan revideáltatta, és 
1874 óta a Hornyánszky féle kiadásoknak talán külcsínja, 
kelletinél takarékosabb kiallítása ellen lehet panaszt emelni, 
de sajtóhibák miatt legkevésbbé. 

„ T h e disciple. A Magaziné for Unitarians and 
other Christian People4 címe egy uj havi folyóiratnak, 
melyet angol barátunk, Gordon Sándor, belfasti unitá-
rius lelkész ez évben indított meg. A programmban 
elmondja, hogy gyakorlati célokat tűzött maga elébe. 
A theologiában álláspontja határozott unitárius, és mint 
ilyennek törekednie kell, hogy lelkesedést támasszon a 
Krisztus oly keresztyénsége iránt, melyet a hagyomány 
meg nem hamisított, s a tagadás meg nem rontott ; 
egyházkormányzat dolgában a rend és egység mellett 
áll ; a morálban komoly részt kíván venni azon társa-
dalmi kötelességekben, melyeket a modern élet mind nö-
vekvő követelményei reánk rónak; a bibliai tanulmá-
nyokban célja az írás előkelő jelentőségét kitüntetni, s 
annak szabatos értelmezésére törekedni; a történelem-
ben isten szent lelkének működését akarja nyomozni, 
amint az minden időben és egyházban jelentkezik; a 
tudományban azon örök rend és áldás bizonyíté-
kait keresi, a melyek abbeli hitünk biztosítékai, hogy 
, a látható dolgok nem a tüneményes világ alkotásai.4 

Mindezek mellett nem tartja méltóságán alólinak, hogy 
az egyszerű emberek lelkére s az ifjúság szivére is ki-
van hatni. Az első füzet e szép programmnak sikerült 
mutatványát képezi, és következő cikkekből áll : A nyil-
vános isteni tisztelet; az ir kérdés; Jézus Krisztus; régi 
temetőnk; a fejlődés ; a skót uj mozgalom; Szent János 
evangyeliomának prooemiuma; O'Donell Péter ; vilá-
gosság és sötétség (költemény); vasárnapi iskola-leckék ; 
rövid visszapillantás az 1880. évi egyházi eseményekre.4 

E cikkeket, mintha csak mind egy ember művei volná-
nak, egytől-egyig meleg, vallásos ihlet és azon szabad 
szellem lengi át, mely a vallást, mint az emberiségtől 
elválhatatlan tényezőt, sem confessióhoz, sem más vé-
ges formához nem köti. Az előadás pedig oly mesteri, 
hogy a legmagasabb úgy, mint a legcsekélyebb művelt-
ségű ember élvezettel olvashatja. 

Táborszky és Pa r sch zeneműkereskedésében meg-
jelent : Betét dalok Makróczy János »A becsület sze-
génye4 című eredeti népszínművéhez. Énekhangra, zon-
gorakísérettel vagy zongorara külön szerkészté F. P. 
Ara 1 frt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Czékus István superintendens 

Rozsnyó varosa, Szabó János esperes Békésmegye bi-
zottsági tagjava választatott. — A Budapesten f. hó 23 án 
tartandó függetlenségi parti országos értekezletre az 
olasz-liszkai választókerület egyik képviselőjéül Kun Pál, 
sárospataki főiskolai tanár választatott meg. — Laukó 
Károly ev. lelkész Kecskemét városa közigazg. bizott-
sága tagjául választatott meg. 

* A debreceni p ro tes táns lap első számában 
I Ambulansnak- szemére hányja, hogy elég őszinte volt, 

a debreceni uj prot. vállalatot a budapesti prot. lap mel-
lett feleslegesnek nyilvánítani. S hogy megmutassa, 
szemrehányásai mennyire jogosultak, s mennyire elha-
jította a sulykot Ambuláns, togja magát s polemizálni 
kezd szerkesztőnk újévi cikkével, különösen annak a 
zsinatra vonatkozó részével, nagy erőlködéssel bizonyít-
gatván, hogy mennyire szükség van arra a zsinatra. Ez-
zel aztán kimutatván, hogy egy ily fontos kérdésben, 
t. i. a zsinat kérdésében egészen más álláspontot foglal 
el a debreceni lap, mint a budapesti: azt hiszi, hogy si-
került megcáfolnia Ambulánst Persze arról megfeledke-
zik, hogy Ambuláns ugyanakkor, a mikor a debreceni 
lapot fölöslegesnek nyilvánította, kitejezte abbeli nézetét 
is, hogy a mi egyházi lapjainknak nem szabad akár az 
egyik, akár a másik theologiai vagy egyházi párt szol-
gálatában állni. Ha tehát a mi lapunk szerkesztője csak-
ugyan a nem zsinatolok pártján állna is, amit különben 
legközelebbi cikkéből senki sem olvashat k i : ebből még 
egyátalaban nem következik, hogy lapját kizárólag ezen 
párt rendelkezésére fogja bocsájtani. Ambuláns ellenke-
zőleg — igen alaposan ismervén e lap szerkesztőjének 
a lapszerkesztésre vonatkozó elveit — biztosíthat felőle 
mindenkit, hogy ebben a lapban a zsinatolok és nem 
zsinatolok egyformán előadhatják a maguk nézeteiket. 
Nos, ez esetben aztán debreceni kollégánk hiába indokolja 
saját nélkülözhetlenségét azzal, hogy a zsinat kérdésé-
ben más az álláspontja, mint a budapesti protestáns 
lapé. Sokkal jobban indokolta azt a megtámadott Am-
buláns, midőn mégis elismerte, hogy oly nagy protes-
táns központnak mint Debrecen, kompetái egy külön 
orgánum. Különben kár a mi debreceni kollégánknak 
érzékenykednie akkor, amikor erre semmi szükség sincs 
s bár holmi osztozkodási per emlegetésével arra a térre 
lépni, a melyre mi soha sem követhetjük. Legyen felőle 
meggyőződve, hogy a mi lapunk, mely 23 év viharait 
szerencsésen kiállta, a huszonnegyedik és a következő 
éveket is majd csak keresztül éli, dacára annak, hogy 
a lapirodalom terén a verseny mind élénkebbé és élén-
kebbé válik. Ennek a versenynek bizonyara senki sem 
örül jobban, mint e lapok szerkesztője. De másfelől le-
hetetlen, hogy örömébe némi keserűség ne vegyüljön 
akkor, a mikor egy munkatársának őszinteségeért az ő 
tiszteletre méltó személyét hurcolják meg s egyegy el-
ejtett szóval, — ami külömben rosszabb és sértőbb a 
nyilt támadásnál, — gyanúsítgatják azzal, mintha talán 
a versenytől félne s tartana attól, hogy az osztozkodási 
perben ő húzza a rövidebbet. Debreceni kollegánk vegye 
ezeket tudomásul s viseltessék irántunk azzal az őszinte 
jóindulattal, amit hogy nálunk kétségbe vont, felette 
sajnáljuk. 

* A sárospataki jogászoknak — amint azt igen 
sokan tudják — volt hajdanában egy társulatuk, amit 
Páncélvármegyének hivtak. Ez a vármegye feloszolvan, 
1833-ban Nándorvarmegye név alatt alakította ezt meg 



újra az ifjúság. Nándorvármegye pecsétnyomója — mint 
azt Bacont Mátyás málcai körorvos irja a .Zemplénben* 
— Böszörményi Karoly málcai ref. lelkész úr birtokában 
van jelenleg, aki azt Stépán Vince úrtól kapta oly cél-
ból, hogy juttassa azt a sárospataki főiskolai műrégé-
szeti muzeumba. Megjegyzendő, hogy 1837-ben Stépán 
a nevezett vármegye protonotariusa volt; ugyanekkor 
főispán Kazincy Gábor, első alispán Bay Bertalan, je-
lenlegi borsodi alispán, másodalispán pedig Madarassy 
Menyhért volt. Mi ugy tudjuk, hogy a 60-as években, 
midőn a jogászok vármegyéje ismét föleleveníttetett, 
újból a Páncél nevet vette az föl. De akkor már csak 
igen rövid ideig működött. 

* Nt. Prágay Lajos, alsó borsodi esperes ur és 
a sárospataki főiskola egyházi algondnoka, ez évi ja-
nuár 7-ikéről keltezve, a következő levelet intézte az 
említett főiskola igazgatóságához : ^Boldogult nőm, ki a 
sárospataki főiskola iránt, már csak azon indokból is, 
mivel — mint ő magát kifejezte — gyermekeit nevelte és 
emberré tette, mindig kegyeletes jó indulattal s tisztelő 
elismeréssel viseltetett, meghagyta nekem, hogy halála 
után küldjek a sárospataki főiskolának az ő nevével 
100 osztr. forintot, mely összegből 50 forint a tápinté-
zet, 30 forint a betegsegélyző egylet, 20 frt pedig a 
szépészeti muzeum javára fordíttassék. Midőn ezen össze-
get mint tudományos intézetünk iránt táplált hála adó-
ját át teszem, fogadja őszinte igaz tiszteletem kifejezé-
sét.1 Midőn e tieraeskeblű adományt a főiskola igazga-
tósága nyilvánosan is megköszönné, legyen az elköltözött 
derék nő emléke örökre kegyeletes tisztelettel kör-
nyezve a főiskola történetében; a nt. esperes ur, főisko-
lánk tanügyének e kiváló vezérfia gyászára pedig ad-
jon jótékony vigaszt a mindenható s enyhítse azt az a 
tudat, hogy abban a főiskola tanári kara is igaz rész-
véttel osztozik. Mitrovics Gyula, közigazgató. 

* Hálanyilvánitás. A nagysápi ev. ref. egyház-
községre (Esztergommegye) 1876-ban kettős építkezés 
nehezült. Leégett lelkész lakát és omlófélben levő iskoláját 
kellett egyszerre felépíteni. A szegény túlterhelt egy-
házközség fölsegélésére legnagyobb jótéteménynyel já-
rult Tek. Iioffmann Ágoston földbirtokos úr, komárom-
megyei szentgyörgyi lakos, 25 ezer téglát 15 forintról 
10 frtra, 20 ezer cserép zsindelyt 18 frtról 12 frtra le-
szállítva, kamat nélküli várakozás mellett, utalványozott 
ki az építkezéshez nagy németegyházi téglagyárából. 
Már ezen árleengedéssel 245 frt jótéteményben részesí-
tette volna egyházunkat a nagylelkű úr, ha azt egészen 
igénybe vehettük volna: de minthogy a nagy távolság 
miatt, csak 16.680 drb tégla használtatott fel általunk, 
így az első adomány 83 frt. 40 kr Ezen már magában 
is nagy jótéteményt, most még azzal toldotta meg a 
nemeslelkü adományozó, hogy az általunk felhasznált 
tégla árát 166 frt 80 krt., mely összeggel a mostoha 
viszonyok miatt még máig is adósai voltunk, egyház-
községünknek elengedte. E szerirt számítva a 83 frt 
40 kr. árleengedést és az elengedett 166 frt 80 kr. tar-

tozásunkat, tek. Hofifman Ágoston földbirtokos úr egy-
házközségünknek 250 frt 20 krt ajándékozott. Midőn az 
utókor számára, egyházunk jegyzőkönyvében megörö-
kítjük a nemes lélekből származott kegyadományt ; 
ugyanakkor nyilvánosan mondjuk el, azt a szívből eredő 
mély hálát és köszönetet, mely egyházközségünk min 
den egyes tagjának keblében él és áldást kér Istentől 
a felejthetetlen emlékű jóltevőre. A nagysápi ev. ref. 
egyházi elöljáróság megbízásából, Erős Zsigmond lel-
kész, Boross István néptanító, Balog Pál gondnok. 

* Az Egyesül t Államokban az ág. h. evangéliku-
sok ha bár lassan, de szaporodnak. Ezelőtt ötven évvel 
ezen egyháznak ott mindössze 43,125 tagja, 163 lel-
késze volt. Most van 513,139 t a g j a 457 1 gyülekezetben 
s 2669 lelkésze. Van 13 papnöveldéje 473 tanulóval, 
és 17 collegiuma 2000 tanulóval. 

* A malter , mint a szentelt széna concurrense. 
Knock ir faluból nemrég azt a csodát jelentették, hogy 
a falu pápista templomának faláról levakart mész evése 
hihetlen gyógyításokat eredményezett. E dolog mind 
nagyobb sensaciót kelt. A dublini lapok tudósitókat 
küldtek a helyszínére, kik vallomásokat hallgatnak ki, 
s a gyógyulásokat megtáviratozzák. Sok ember hir sze-
rint saját szemeivel látta a szóban forgó tényt. Minden-
féle gyógyításokról beszélnek, öregeknél ugy mint fia-
taloknál, és pedig a nátha meggyógyitásától az elveszett 
szemvilág visszanyeréséig. A templomban naponként a 
legnagyobb mozgalom van. A falak már csaknem pusz-
ták ; mert minden látogató darabka meszet igyekszik 
hazavinni. Vidékszerte fölhangzik e kiáltás: s U j csoda*! 
s mindenki a szerencsés gyógyultakat kivánja látni, kik 
kolikáiktól magszabadultak, vagy a világ szépségében, 
mely ezelőtt sötét volt előttük, ismét gyönyörködhet-
nek. Az emberek, kik felgyógyultán hagyják el a csoda-
helyet, egekig magasztalják a knocki templom meszé-
nek csodás gyógyhatását. 

* Gyászhír . Móré Pál, vajdácskai (zemplénme-
gyei) ref. lelkész - mint nekünk írják — f. hó 6 án, 
75 éves korában elhunyt. Temetése 8-án ment végbe. 
A halottas ház udvarán Farkas Barna sárospataki ref. 
lelkész, a sírnál pedig Nagy Károly berecki ref. lelkész 
tartottak beszédet. Az elhunyt derék, hűséges, ügybuzgó 
lelkipásztora volt nyájának. Egyházának ügyeit, az egy-
házi épületeket teljes rendben hagyta hátra, pedig a 
templom, a paplak s az iskola épülete több izben 
elégtek. 

N E C R O L O G O K . 

Simon Sámuel emlékezete. 

A letűnt év alkonyán, épen akkor, midőn a Jézus 
születésének ünnnepét öröm- és reményteljes szívvel várta 



a keresztyén világ — az ur szőllőjének egy hű sáfárját, 
a gömöri e. megye lelkészi karának egyik faradhatatlan 
tagját, Simon Sámuel szútor-bellényi lelkipásztort örök 
nyugalma helyére kisértük ki. Annak a buzgó férfiúnak, 
aki míg élt, az ur oltára körül oly lelkiismeretesen for-
gódott ; aki egy szent és magasztos ügy érdekében e 
lapok hasábjain is oly sokszor szólott és buzdított, — le-
gyen emlékezetére szentelve itt ez a szerény cipruság. 

Született a megboldogult 1816-ban Gömörmegye 
Otrokocs nevű falujában. Elemi tanulmányait az otro-
kocsi iskolában kezdette, majd Sajó-Szentpéteren bátyja, 
a jelenleg is élő zubogyi lelkész szárnyai alatt folytatta, 
hol egyszersmind a latin nyelv elemeivel is megismer-
kedvén, 1830-ban Sárospatakra ment. Szülei korán el-
halván, sok gonddal és nélkülözéssel kellett megküzdenie, 
s mint általában az öreg »alma mater® annyi szegény 
múzsájának, ő neki is egyedül a legatió meg a jó remény-
ség voltak gyámolítói. Sorsán könnyítendő, baját enyhí-
tendő 1837-ben mint első éves diák Fehér-Gyarmatra 
ment segédtanítónak, honnan azonban egy év múlva 
ismét visszatért s folytatta a félbeszakított tanulmányt 
ifjúi tűzzel, dicséretes előmenetellel. Szorgalmának, ér-
demeinek elismeréseül 1842 táján a már akkor is virágzó 
, Szép mű-egylet* könyvtárnokságával tisztelte meg az 
ifjúság, a mely tisztét szigorú pontossággal és hű keze-
léssel teljesítvén, az ő idejében a haladás és önképzés 
legszebb fokán állott a »szép mű egylet*. De ugyanek-
kor már szárnyait is megemelintette Simon, írogatván 
az „ Athenaeum, * ,Honderű* és »Társalkodó* hasábjain, 
leginkább a nevelésügy érdekében, amely ügy akkor 
annyi irói tollat hozott mozgásba s az iskolai tanítás 
annyi tespedő kezelőjét rázta fel szendergéséből. 

Bevégezve iskolai pályáját, 1844 ben Borsodmegyé-
ben a bánfalusi 3 éves rektóriát fogadta el. A tevékeny 
ifjúnak itt szép tere nyilott : kedvenc eszméinek élni s 
azokat gyakorlatilag is megvalósítani. És ő öntözött, 
plántált, nyesegetet t ; nemcsak az elődei által ugarban 
hagyott iskolát állította a lehető legjobb karba, hanem 
lelkes indítványa által megteremté a ,bánvölgyi tanitó 
egyletet* is, amely 1845 febr. 9-én Somossy Sámuel 
volt sajó-szentpéteri lelkész és Ragalyi Károly elnöklete 
alatt nagy örömmel és lelkesedéssel tartotta meg az első 
értekezletet. A nevelésügy iránt való nemes buzgalma, 
kartársainak és az egyházi felsőségnek elismerését sze-
rezték meg számára ; gyülekezete pedig azzal tisztelte 
meg, hogy a 4-ik évre is megmarasztotta tanítójának. 

Épen elvégezte a rektóriát, midőn felderültek azok 
a 48-iki szabad napok, midőn megkezdődött nemzetünk-
nek magasztos és lélekemelő, de szomorúan végződött 

^drámája. Simonnak ép és egészséges teste nem levén 
(lába még gyermek korában kettétört), kezeben fegy-
verrel a haza szent védelmére síkra nem szállhatott; 
tollal és szónoklattal azonban megtette azt, amit a haza 
minden hű fiától megvárt. Buzdított, lelkesített és hir-
dette a szabadság igéit, — aztán elzengte ő is — mint 
sok más — a vesztett nép vesztett reményének bú ; éne-

két. Kápláni állomást egyelőre sem a gömöri sem a í. 
borsodi tractusban nem talalhatván, 1849-ben Fáy Gusz-
táv gömöri alispan gyermekei mellé hivatott meg házi 
nevelőnek; honnan 1850-ben Balogra, majd 1851-ben 
Rimaszombatba alkalmaztatott segédlelkészül — mígnem 
az 1852-ik év tavaszán a szútori gyülekezet rendes pap-
jául választotta el s ott még ugyanazon évben házassági 
életre lépett Bodon Amaliával, elődjének Bodon Károly-
nak leanyával. 

Elvégre tehát kikötött azon a pályán, ahol a mun-
káért fényes jutalmat nem adnak, legfellebb sovány ke-
nyeret szűken ; ahol a hamvasodó főre babérlevelet nem 
tesznek, hanem igenis a keresztviselés jelképeűl tűznek 
oda igen sokszor tövis-koszorút. Ott élt és ott műkö-
dött ő 28 évig a szútori kisded gyülekezetben — még 
pedig hivatalának egész szeretetével, híven a kevesen 
is. Aki ismeri azokat az apró gyülekezeteket, azoknak 
minden baját és nyomorúságát — az mondhatja meg 
csak, hogy mily nagy feladat ott papnak lenni. Terem-
teni a semmiből, hogy a szegény asszony olajos korsója 
juttason másnak is, kifussa magunknak is a mindenna-
pit ; kérni, könyörögni, zörgetni szünetlenül, hogy a 
szegény egyház kopott köntösére legyen elegendő tű, 
cérna és folt ; letörölni a mások könyeit, gyógyítani a 
mások beteg lelkét, mikor magunknak is úgy faj valami; 
olykor-olykor talán küzdeni a közönyösséggel és rossz 
akarattal; — ráadásul viselni a családi szükség gond-
jait s mindezek mellett tanulni és dolgozni szaka-
datlanul, hogy az éhező és szomjúhozó lelkeket is ki-
tudjuk elégíteni. Ilyenekből all a Simon Sámuel 28 esz" 
tendei papságának is az életrajza. A szútori gyülekezet 
jegyzőkönyvének minden lapja fényesen tanúskodik az 
ő áldásos működéséről. Ott talaljuk feljegyezve, hogy 
mindjárt papságának első éveiben a pusztulásnak indult 
parochiát rendbe hozza, kijavíttatja ; — később 30 köböl 
búzával egyházi magtárt alapit — a vallás-erkölcsi élet 
előmozdítása végett évről-évre üdvös intézményeket lép-
tet életbe ; midőn pedig arra kerül a dolog, hogy is-
kolát kell építeni az üres perselyből, maga bajlódik a 
népiskolával is s annak egész évi jövedelmét az építke-
zésre ajánlja fel. 

De Simon Sámuel még többet is tett. Ugy hisrem 
e lapok olvasói élénken emlékeznek azokra a meleg ér-
deklődéssel és ügybuzgósággal irott cikkekre, melyek a 
népnevelés, a népies irodalom terjesztése és pártolása 
érdekében az igénytelen szútori pap tollából jelentek 
meg. E téren a megboldogult maradandó nyomokat ha-
gyott maga után, nemcsak az által, hogy irodalmi uton 
is buzdított és lelkesített, hanem az által is, hogy egy 
300 lélekből álló, kevés jövedelmű egyháznak 619 kö-
tetből álló népkönyvtárt tudott teremteni. Ez az ő 
lelkipásztori működésének a fénypontja; ez az ő emlék-
szobra „aere perennior est.* 

íme ilyen volt a megboldogultnak élete, nagyjá-
ban, főbb vonásaiban összeállítva, amit egy rövid nec 
rolog szűk íámajaba be lehet illeszteni. A legközelebbi 



karácson ünnepén már nem mondhatta el az öreg Si-
meon hattyú dalát, épen előtte való nap oda tettük a ri-
deg hantok alá. Temetésén Gömör megye derék lelkészi 
karának számos tagja rótta le a tisztelet adójat ; a ko-
porsó felett Tóth Sámuel serki lelkész mondott egy 
rövid, de magvas és tartalmas orátiót, a sirnál pedig Rusz-
kay Gyula janosi pap szépen kidolgozott és meginditó 
búcsú beszédet. Az elhunytat neje és öt gyermeke gyá-
szolja, akik közül kettő immár szárnyára van bocsátva, 
egy az édesapa mellett működött mint segédlelkész 
kettő pedig még osztozik a lelkészözvegyekre és ár-
vákra jutott örökségen. 

Vigasztalja meg őket a mindenek vigasztalója ; az 
elhunyt buzgó lelkipásztornak pedig legyen közöttünk 
emlékezete áldott; virasszon sírja felett a kegyelet 
angyala ! ! Szabó Imre. 

Dlhányi József, a prot. tanügy e veterán bajnoka 
nyugalmazott Késmárki tanár, folyó hó 3 kán megszűnt 
élni. Legyen szabad a megboldogultnak életkörülmé-
nyeiről néhány szóval megemlékeznem. 

Született 1799-ben március 16-kán Rima-Brezón, 
Kis Hontban. Atyját már 6 éves korában elveszté, anyja 
nemes Gaál Zsófia fiát gondos neveltetésben részesíté. 

Az első oktatást Rima-Brezón nyerte, azután ta-
nult Klenócon, Tiszolcon, — hol a latin nyelv elemeit 
volt alkalma elsajátítani, onnan két év múlva Osgyánba 
vitetett, hol a magyar nyelvet megtanulta. 1812—1814-
ig otthon volt s a gazdasággal foglalkozott. 1814 ben 
Steigel Mihály akkori rimabrezói evang. lelkész ösztön-
zésére Rozsnyóra ment, hol főleg Farkas András tanár 
vezetése alatt állott. Rozsnyón a syntacticai osztály-
ban két évet, a rhetorico-pöeticai osztályban szintén 
két évet töltött. 1818-ban a bölcsészet és a német nyelv 
megtanulhatása céljából Lőcsére ment. Hogy szorgal-
masan tanult — igazolja azon körülmény is, hogy Lő-
csén az Ujházy és Róth Teleki-féle ösztöndijakat nyerte 
meg. 1820-ban a pozsonyi Lyceumba ment, hol Grósz 
János tanár őt a latin nyelv finomságaival és sajátsá-
gaival megismerteté Azóta kedvenc tárgyát a latin clas-
sicusok képezték. Pozsonyban 3 évig tanult és pedig 
Zsis mondy Sámuel tanártól a logicát, metaphysicát és 
görög nyelvet, Kovács Martinyi Gábortól a physicát és 
mathesist, Bilnica Pál magyar-tót lelkésztől a természeti 
és népjogot, Grósztól ethicát, latin nyelvet és irodal-
mat, Stanislaides Dánieltől egyháztörténelmet, zsidó nyel-
vet, protestáns jogot és a prudentia pasztoralist. 

Itt a Skarica-féle convictus seniora volt, azonkívül 
egyéb ösztön dijakat is kapott. 

Elvégezvén Pozsonyban a philosophico theologiai 
tanokat, minthogy az akkori időben a külföldi egyete-
mek látogatása tiltva volt — kénytelen volt Bécsbe 
menni, hol a prot. theologiai intézetben, Wenrich, Kanka, 
Patay és Simkó tanároktól theologiát tanult. Hallgatta 
az egyetemi felolvasásokat, sokat járt a császári könyv-
tárba és a bécsi muzeumokba. Bécsből visszatérvén 

1824-ben Draskócy Sámuel és Oroszlányi László fel-
ügyelők által a sajó-gömöri evang. gymnásiumhoz hiva-
tott meg conrectornak. 28 évig működött itt a gram 
m a t i c o syntacticai és Vhetorico-poéticai osztályokban 
mint rendes tanár, az utolsó években mint igazgató ós 
ephorus. 1837-ben házasságra lépett Kriebel Julianna-
val, kivel 7 gyermeket nemzett. 

1853 ban a sajó-gömöri gymnasium magát az ,Ent-
wurf® szerint föl nem szerelhetvén, a rimaszombati gym-
náziummal egyesülni akart Ekkor D. Rimaszombatba 
is, Késmárkra is meghívást kapott. O az utóbbi meg-
hívást fogadta el s azóta áldásosán működött a kés-
márki lyceumban egészen 1874-ig, mikor is a tanügy 
e veterán bajnoka nyugalomba helyeztetett. 

1877-ben a ragyás himlőt kapta meg, e betegsé-
gen túlesvén a szélhűdés egy neme érte, melynek kö-
vetkeztében ágyhoz volt kötve, míg végre 1881-ben 
január 3-kán bevégezte fáradságos pályafutását. 

Mint hivatalnok, egyháztag, hazafi és ember egy-
aránt mintaképül sz ágálhatott. 

Szerette szíve mélyéből az ifjúságot, melynek 
őszinte barátja volt, — mint azt ezerekre menő tanít-
ványai igazolhatjak ; szerette tiszttársait, azokat min-
dennemű megtámadtatások ellenében védte, buzdította, 
bátorította, s a collegialitást soha, de soha meg nem 
zavarta. 

Szerette hivatalát is s a mi a tanári buzgóságot, 
szorgalmat, igazságosságot és pontosságot illeti, e tekin-
tetben valóban ritkította párját . 

Szerette a tudományt egész életén át és halálos 
ágyán is az volt jelszava : (haec) Studia adolescentiam 
alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, ad-
versis perfugium ac solatium praebent, delectant domi, non 
impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rus-
ticantur.4 (Ciceronis oratio pro Archia proéta Cap. VII.) 
Szerette egyházát — és annak sorsa iránt mindig meleg 
érdeklődést tanúsított ; a szabadelvű zászló híve volt, 
szóval és tettel mindig mellette küzdött. 

Szerette hazáját — a mint azt a hazafi csak sze" 
retheti. Busult, mikor a haza egén vészfellegek tornyo-
sultak ; örült, mikor a haza ege derülni kezdett; imajába 
foglalta a haza jobb jövője iránti kívánságait. Szerette 
a természetet, Istennek e fenséges templomát; A gyer-
mek is, az aggastyán is örömmel időzött benne. 

Szerette az embereket és az emberek szerették ő t ; — 
kedves társalkodási modora, örök jókedve és húmoros 
természete őt saját kőiében, de a magasabb körökben 
is annyira megkedveltették, hogy mindenütt szívesen 
látott vendég volt. 

Ötven éves tanári jubileuma alkalmával nem része-
sült ugyan fejedelmi kitüntetésben ; de kitüntették — s 
ezen kitüntetést tán szívesebben is fogadta — kartársai 
és tanitvanyai, midőn őszinte szeretetüknek és tisztele-
tüknek adtak kifejezést ama 50 éves örömnapon. 

Emlékét nem jelöli ugyan oszlop ; de minden 
oszlopnál maradandóbb emléket hagyott ő hátra mind-



nyájunk szivében — minek néma, de sokatmondó tanuja 
azon könycsepp, mely — mint a szeretet és tisztelet 
adója — sokak szemébe lopódzott ama január 3-ki gyász-
napon. 

Holt testét a késmárki lyceum tanári kai a és az 
összes ifjúság, továbbá az egész városi közönség kisérte 
az örök nyugalom helyére. 

Sirja felett nt. Linberger István lelkész úr, továbbá 
Palcsó István lyceumi igazgató és Scholc Ferenc tanár 
tartottak beszédeket, ez utóbbi a fájdalomnak német 
nyelven adott költői kifejezést. 

Nyugszik már a derék, becsületes, vén harcos ! 
Nyugodjék békével! 

Zvarinyi Sándor, 
gymn. tanár. 

Egy elnyugodott öreg szolgatársunkról kér bővebb 
necrologot e t. lapok szerkesztősége a mult évi utolsó 
számban. Ez öreg szolgatárs Godány István, a zalátai 
egyház lelkipásztora volt ! Elete ugy folyt le, mint a 
legtöbb réqi atyáké, kiknek életrajza é három szóval 
leírható : tanult, tanított, meghalt ! 

Csudálatos életmód is volt ezelőtt ! Papjaink a 
Budai Ezsaiások, Sárvári Pálok, Márton Istvánok, Kö-
viek, Szombathyak, Zsarnaiak vezetése mellett annyira 
megszerették diák korukban a tudományt, hogy az 
életbe kikerülve sem tudtak megválni attól, hanem ta-
nultak és készültek úgy, mintha a collegiumi rigoro-
sumra kellett volna hetenként előállniok. 

Mi, — a legújabb kor neveltjei nem értünk már 
az ilyenekhez, és csudálkozva nézünk nagyot, ha úgy 
véletlenül valamelyik sarokból ráakadunk, hogy ezelőtt 
jó félszázaddal a bogdásai vén pap Biró János két éven 
át irta . . . irta, és folyvást irta a Németországi refor-
matio történetét 1 ha egy Szakács József (a 14 évvel ez-
előtt elhalt matyi pap) múzeumából kerül ki Keresztesi 
örök becsű Naplója! Notabene : ennek a Szakácsnak 
volt váradi bibliája is, melyre ma már nem tudok rá-
akadni, irt az egész uj testamentomra exegesist, hová 
lett? megették az egerek 1 

Bolondság 1 mondja rá a mai kor fia, szobatudó-
sok voltak, nem használtak vele a világnak. De igen, 
használtak az egyháznak és önlelkük kívánalmának, mert 
alapos, classicus tudományos készültséggel ékeskedvén, 
olyan erkölcsi bátorság lakozott bennök, minő ma mar 
csak fehér holló. A tudományos ismeret adott nekik 
erőt, hogy szembe szálljanak, harcoljanak, küzdjenek a 
gonoszokkal, az egyház elleneivel,nemcsak szóval, hanem 
— a szó teljes értelmében — erős karokkal is. 

í m e ! Nemrég elhunyt Fodor Pálunkról a szellő 
sem igen lengedez már. Mi volt ő? egy öreg ősz em-
ber, ki midőn elment esperes korában visitálni, a leg-
nehezebb korszakban az ötvenes években, a legnagyobb 
tisztelet környezé, s a Scylla és Charibdis eme korában 
Nehemáisi buzgósággal kormányzá a felső-baranyai egy-
házmegyét, s akkor megkezdett segregatiók alkalmaval 

szerzett a papok, tanítók, egyházaknak földeket. Igaz, 
hogy önkényüleg kormányzott — gyűlést nem lehetvén 
tartani, de az is igaz, hogy a hatvanas évek elején, a 
nagy szavak korában, az ifjú óriások ezért lerántották. 
Nem tudom ismerik- e sokan azt a tulajdonságát, hogy 
az egész Horatius mellett az egész Petőfit és Tompa 
virágregéit könyv nélkül tudta ! 

Ezeknek volt társuk az öreg Godány bácsi (amint 
őt közönségesen neveztük) is. Született Nagy-Kőrösön 
1802. November havában, s tanulását a helybeli lyceum 
ban elvégezvén, Debrecenbe ment, s midőn itt tanulói 
pályáját dicséretesea megfutotta volna, a felső-baranyai 
Nagy-tótfaluba jött ki rectoriára, mely után cenzúráz-
ván s egy évig Harasztiban (Slavonia), négy évig Bölcs-
kén (Tolna,) egyig Nagy-Harsányban (Baranya) káplán-
kodván, 1830-ban lett okorági, tizenkét év múlva zalátai 
pap, hol 38 évig szolgált. 

És itt letehetném a tollat, mert mindenki tudja 
rnár, hogy a szolgálat elvégzése után a már jelzett ha-
lál következett 1880. Dec. 12. 

De irnom kell róla, mert életének némely eredményei 
nagyon belevágnak prot. egyházkormányzatunk s külö-
nösen a f. baranyai egyházmegye történetébe. 

Nagy-tótfalusi rector korában az az eset történt, 
hogy az öreg Dömötör Sámuel (ki 1865-ben tartá ötven 
éves jubileumát) határozottan ellent mondott az atyák 
azon rendelkezésének, hogy ott hagyván az iványi-i 
ecclát, Harasztiba (Baranya) menjen ; az okon mondott 
pedig ellent, mert úgymond őt Iványiban is a tractu-
alis elnökség törvényes vezetése mellett a nép választá, 
megkívánja tehát, hogy Harasztiba is hasonló módon a 
nép válassza meg, külömben nem bánja, ha suspendal-
ják is. 

Nagy szó volt abban az időben ! A felső-baranyai 
nép az urodalmi hajdúk és ispánok pálcája alatt egyip-
tomi szolgaságban tartatott, melyhez még az atyák 
sententiája is járult! A n.-tótfalusi rector kimerte mon-
dani (természetesen, hogy csak az ambituson, mert a 
sz. consistoriumban, csak az atyák hivatottjai lehettek 
jelen, közpapok stb. ott kinn sóhajtottak a folyosón), 
hogy Dömötörnek teljesen igaza van. Roppant termetű, 
átható hangú ember lévén, meghallák az atyák is nyi-
latkozatát, s e miatt not.átus lett s kellett neki a szigorú 
Csekei mellett négy évig Bölcskén káplánkodni — bün-
tetésül, — mely ugyan erkölcsi hasznára lett, mert — 
mint maga mondá — „Földváritól Debrecenben meg-
tanultam prédikálni, Csekeitől pedig az okos takarékos-
ságot sajátítám el. 

Csekei ajánlatára vakmerő bűne megbocsáttatott, 
s lett az öreg Kádas uram mellett Nagy-Harsányban 
káplán, ki aztán — mint esperes az okorágiaknak 
adá oda. 

Mint curiosum is érdekes, de meg nagyon is jel-
lemző, hogyan lett okorági pap ? Sétalgatnak az öreg-
gel az udvaron, megjelennek az okorági küldöttek négyen 
e kéréssel: Nagyt. Sinyor (senior) Atyánk, nekünk pap 



kék ! No nézzetek, az a derék ember az én káplá-
nom, az lesz a paptok ! Az atyafiak hozzámennek, kö-
szöntik, hanem nagyon csóválgattak a fejüket, s nagy 
alázatosságok között eltávozának. Az öreg atya piron-
gatta őket, de bizony csak elmentek azok. Másnap dél-
után jőnek, elől kettő, hátul kettő, s ezek a káplán 
háta mögé kerülve, egy nád szálat állítottak melléje s 
nagy örömmel mutatták az öreg atyával beszélő társaiknak, 
miszerint a nádszál egy tenyérnyivel nagyobb mint a 
káplán, s midőn az öreg őket crudeliter farcikalná a 
tegnapi eltávozásért, egész naivssággal megvallák, mi-
szerint tegnap azért távozának el, — mert ámbár ő 
kegyelmével teljesen meg volnának elégedve, de attól 
féltek, hogy a nagy ember nem fér bele a kathedrá-
jukba, ezért két társuk tegnap haza ment s megnézték 
az illető helyet, s most ime! a nádszál megmutatá, 
hogy belefér ! Mikor az emberek eltávoztak, az öreg 
külön fogta, s így szólott hozzá: »hallja kend uram 
öcsém ! most már eccla van, hanem azt megmondom ám, 
hogy a Klárika lesz ám a felesége.* Ez a Klárika a 
szaporcai korán elhunyt pap Halász Gábor elhagyatott 
árva leánykája volt, kinek a kemény természetű öreg 
atya fogta fel gondját. Hej 1 nemcsak tudomány volt 
azoknak az öregeknek fejében, hanem volt keblükben 
érző meleg szív is. 

Azért, ha az ifjak papokká lettenek is, az öreg 
atyák csak kormányoztak úgy mint eddig. A gyűlésbe 
még csak szagolni se volt szabad, hacsak nem hivatta-
tódott, — közpapok, tanítók, egyházak küldöttei — mint 
Tompa mondá a keleméri lak leírásában—„ott kinn dicsérék 
az urat !<( Godány, Szakács, Belevári többször próbálták 
szép módjával a bejuthatáshoz juthatást: kikiildetteté-
nek 1 Egyszer osztán Godány felfogott egy roppant 
tölgyfa padot rettentő kezeivel, bevivé és plántállá a 
gyűlésterem közepére és ráült, utánna a másik kettő! 
Mit akarnak kendtek ? mi itt akarunk lenni a gyűlés-
ben és szóllani! Takarodjanak ki kendtek 1 Nem me-
gyünk. A szent nymbus meg volt törve, bejöttek a 
többi papok és küldöttek is, s a gyűlések nyilvánossága 
Pr.-Baranyaban megkezdődött. Ugyanekkor vivá ki ezt 
Külső-Somogyban is a lánglelkü Szilády László, ped'g 
bizony mondom, semmi előleges értekezésben nem vol-
tak egymással. A protestantismus szelleme, a kor kívá-
nalma cselekedte ezt ! később assessorrá választatott Go-
dány, melyet még a restauratio korában is sok éven 
át viselt. 

Az arva Klárikával megáldá isten az ő életét, kevés 
hónap hiján 50 boldog évet töltének együtt. 

Ezelőtt vagy öt évvel a herkulesi termet megtörött, 
labai nem birták, kathedrába nem mehetett, káplánt 
kért, majd utóbb labai elnehezedének, hogy folyvást 
csak ülnie kellett, hanem azért megtette azt, hogy midőn 

esperese visitálni ment, a falhoz támaszkodva ment ki 
elébe presbyteriumával s úgy fogada. Régi idő, régi 
szokás, régi tisztesség, hajh ! nem igen értenek ma ehez 1 

Fiatal korában jó hegedűs is volt, s zokogva 
emlékezett vissza a régi jó időkre, midőn neki kedvenc 
régi nótáit hegedülgetém, mert három évig szomszédja 
voltam, s tudván, hogy az örökös ülés kedélyét lan-
kasztja, gyakran átlátogaték hozzá, mikor is nekem 
életét elbeszélgette. 

Fiát Lászlót elragadta tőle a halál Pesten har-
madéves orvosnövendék korában, koporsója felett állot-
tak : az őt ápoló hű özvegy három leánya : Krisztina 
(Obetkó Zs. pécsi kereskedő neje,) Sarolta (a korán 
elhunyt Hamar Pál özvegye,) Maria (Bosznai István 
csurgói tanár neje) számos gyermekeikkel. 

Koporsója felett Kimiti László iványi-i pap mondott 
imát, a sirnál pedig Kovács Antal egyházmegyénk — 
fajdalom most lemondott — nagy buzgalmu főesperese 
mondott áldást poraira. 

Nyugodjál jó öreg az úr eljöttéig. 
Kálmán Farhas. 

A D A K O Z Á S O K -
A felső-regmeci árpádkori ref. t emplom kiépíté-

sére (II. közlés:) Varady Karoly kir. tan. Budapest. 10 
frt., Papp Emil honv. őrnagy Kassa 3 frt., Böszörményi 
Károly Szathmár 5 frt., Nyíri István Patyi bíró gyűjtés 
6 frt 50 kr., Szamosszegi ref. egyház 1 frt., Tisza-Sza-
lóki ref. egyház 4 frt 50 kr., Lovas-Berényi ref. egyh. 
1 frt., Heves megye alispánja gyűjt. 4 frt 50 kr., Papp 
Arthur Máté Szálkái ref. leik. gyűjt. 9 frt 20 kr., Kiss 
Gyula r. lelkész 50 kr., Kaliczky Kálmán 1 frt., 
ifj. Molnár László Kázsmárk 3 frt., özv. Mészáros Jó-
zsefné Kázsmárk 1 frt., Mészáros Katalin Kázsmárk I 
frt., N. N. Kázsmárk 30 kr., Hajnóczy Márton Kázs-
márk 1 frt., N. N. Kázsmárk I frt 50 kr., Tiszai Károly 
tordai lelkész 45 frt., Gyenge András r. 1. Henczida 1 
frt 50 kr., Végh Sándor r. 1. Túrkeve 5 frt., Dávidházy 
János r. 1- Pocsaj 2 frt., Nagy Lajos r. 1. Mike-Pércs 2 
frt., Nagy Sándor r. 1. Pacsér 7 frt 85 kr., ref. egyház 
Bátka 80 kr., Varga Sándor r. 1. Sárbogárd I frt 50 
kr., Paksi ref. egyház gyűjtése 7 frt., ref egyház Iluszt 
1 frt 25 kr., r. egyház Baránd 1 frt., Tóth Károly ref. 
leik. Nagy-Kun-Madaras 4 frt 20 kr., Nagyidai r. egyh. 
1 frt., Miskolcy Lajos Hajdú megye és szab. kir. Deb-
recen varos főispánja gyűjtése 37 frt 9 kr., Erős István 
Kassa 2 frt., Bakos Gábor ref. lelkész Földes 2 frt., 
Kassai ref. egyh. pénztára 5 frt., Csorba Károly Kassa 
1 frt., Juhász Mihály Kassa 1 frt., Mesko Sándor Kassa 
5 frt., Bárcay József Kassa 1 frt., Maffey Gaudenc 1 
frt., Béky Sámuel r. lelkész 1 frt.. Dr. Miskolczy Mihály 
N.-Várad gyűjtése 5 frt., Takács János körjegyző Pe-
renyő 2 frt 60 kr., Hajnal Ábel ny. esperes Békés 2 
frt., Dr. Hajnal István 2 frt. Kassa, Január 12. 1881. 
Comáromi László alispan. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

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

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések d i ja : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 
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Előfizetési felhívás 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP" 
1881-dik évi, huszonnegyedik, 1-ső félévi folyamára. 

i E H 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 25 kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni. 

Laptulajdonos és felelős szerkesztő 
Dr. Ballagi Mór. 

Az 53-ik §-ra hozott királyi-táblai Ítélet 
áldása. 

A sopronyi eset alkalmából feszült kebellel 
várta a prot. egyház a kir. tábla döntvényét s 
az idétlenül megszületett dec. 28-án s mintegy 
uj évi üdvözletül küldetett meg az ország prot. 
lakosságának, mely azonban azt elolvasva igy 
kiáltott fel : adtál uram esőt, de nincs köszönet 
benne ! 

Az előidők azt tanúsítják, hogy a helytartó-
tanács, melynek tudvalevőleg kedvenc gyermeke 
a r. kath. hitfelekezet volt s mostoha bánásmódban 
nem egyszer részesité a protestánsokat, azon 
tettet, ha egyik vagy másik hitfelekezet szülöttét 
oly lelkész keresztelte meg, kinek egyházához a 
szülők nem tartoztak, vagy ki az illető lelkész-
től engedélylyel erre nem bírt, jogsérelemnek s 
törvényellenes tettnek nyilatkoztatta ki és a jog-
sértőt a keresztlevél kiadására utasitá : a magyar 
kormány 1848/9-ben ugyanezen eljárást követte 
s törvénysértés esetében a sértett félnek elég-

tételt eszközölt ki; a Bach-korszakban a német 
kormány, bár kiváló előszeretettel dédelgette a 
r. kath. papságot, ha jogsérelem történt : nem ta-
gadta meg az orvoslatot; a magyar minisztérium, 
ha nem az illető lelkész végezte a szertartást, 
törvénysértés és jogsérelemnek vette azt s mind-
annyiszor, valahányszor törvényellenes vétség kö-
vettetett el a keresztelésnél, az anyakönyvi kivo-
natot az illető lelkésznek kiadatni rendelte. Lát-
ható ebből: hogy az illetéktelen keresztelés mind 
a mai napig jogsértést képezett és keresztelni 
más hitfelekezetű lelkésznek idegen egyház szü-
löttét csak azon esetben volt szabad, ha azt 
vagy a szükség kívánta, vagy pedig kölcsönös 
egyezmény vagy külön engedély folytán volt 
erre felhatalmazva, mindezen esetben azonban 
beiratás végett a megkeresztelt gyermek az illető 
lelkésznek szolgáltatott be. 

Ez volt eddig a törvényes gyakorlat s mit 
mond ki ennek ellenében a kir. tábla döntvénye? 
Azt, >hogy a gyermek a keresztelés által, me-
lyet nem lelkész, hanem más is teljesíthet, nem 
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egyik vagy másik felekezet, hanem a nagy ke-
resztyénség egyetemének válik tagjává.4 

Helyes-e ezen következtetés ? Én határozot-
tan tagadom. 

T a g a d o m mindeneknek előtte azért: mert ke-o 
resztelni ugyan minden lelkésznek szabad, sőt szük-
ség esetében a bábának is, azonban a bába által 
véghez vitt szükségbeli keresztelés a templom-
ban nyer megerősítést, ott pedig, hol messze 
távolban valamely egyháztól csak néhány vagy 
kevés lélek él idegen hitfelekezet között, azt végre-
hajtani kötelesség, de hogy ott is szabad legyen 
a keresztelés kivétel nélkül, hol az illető szülők 
rendes egyház- és lelkészszel bírnak, ezt már a 
letűnt idők gyakorlata is törvényellenesnek tar-
totta és azt jogsérelem nélkül a gyakorlati élet 
és törvény most se engedi meg, mert jogegyen-
lőség és viszonosság törvénye ellen volna. 

Tagadom továbbá ezen következtetés helyes-
ségét egyházi szempontból, mert a keresztelés-
hez a szülők a templomba befogadás végett kül-
dik gyermekeiket s nevökben a keresztszülők 
ünnepélyes Ígéretet tesznek, hogy a megkeresz-
telt gyermeket hitfelekezeti vallásukban neve-
lendik. 

Tagadom végre az 1868-ik 53. t. c. 12-ik §-á-
nak azon világos és határozott rendelkezése kö-
vetkeztében : );>A vegyes házasságokból származó 
gyermekek közül a fiuk atyjoknak, a leányok 
anyjuknak vallását köve t ik / E törvény nem ad 
visszaélésre jogot a szülőknek, annál kevésbé ad 
tehát a lelkészeknek; hanem szorosan követeli, 
hogy úgy a szülők, mint a papság eljárásukban 
ahhoz feltétlenül alkalmazkodjanak, minél fogva 
azon sajnos tény, miszerint a r. kath. papság Róma 
parancsainak hódolva a hazai törvényt szentnek 
nem tartja, hanem azt miveli, hogy a szülőket 
tévútra vezeti s bennök azon hitet ápolja, misze-
rint a törvényt megtartani kötelesek, téritvények 
és ígéretek által más hitfelekezetek jogait lábbal 
tiporják, nem egyéb, mint lelkismeretlen vissza-
élés és a törvény szándékos kijátszása. 

A kir. tábla döntvénye továbbá azt mondja : 
,hogy a megkereszteltet, ha a lelkész az anya-
könyvbe vezeti, nem határozza meg ezzel a 
megkeresztelt vallásfelekezetét, mert nem csupán 
vallásfelekezeti rendeltetés szempontjából, hanem 
első sorban állami átruházott hatáskörben vezettetik 

! a születés ténye és ideje igazolására/ Mit mond-
• junk ezen szőrszálhasogató okoskodásra ? Azt, 

hogy ezen ítélet maga magának mond ellent, 
mert elismeri, hogy egyházi tekintetben vallásfele-
kezeti rendeltetés a keresztelés és anyakönyvbe 
való vezetés célja s mégis azt hozza ki belőle, 

j hogy az anyakönyvbe való bejegyzés nem felvé-
tel a hitfelekezet sorába. Ugyan kérdem, ha nem 

: felvétel a keresztelés az illető egyház kiskorú 
tagjainak sorába, minek kívánják a 1*. kath. papok 

, a vegyes házasságból való gyermekeknek temp-
lomukban való megkeresztelését ? T á n azért, hogy 
dolgaikat hasztalanul és cél nélkül szaporítsák ? 
Biz a cél itt nem egyéb, mint hogy a gyermeket, 
áluton és módon aklukba kerítsék. Vagy miért 
küldik a r. kath. templomba a szülők a gyermeket : 

: Biz a cél itt sem más, minthogy a gyermek jö-
vőben is azon egyház tagja maradjon, melynek 
kiskorú tagjává befogadtatot t és felvétetett. He-
lyes-e ennél fogva, hogy a döntvény a keresz-
telő lelkésznek idegen vallású gyermeknek saját 

| anyakönyvébe való bevezetését megengedi és 
azt felvételnek nem tekinti ? Nem ! mert az anya-
könyvbe való beírás tényleges eljegyzés és hatá-
rozott felvétel. Mi által történik ugyanis az 
életben a felvétel ? Én ugy tudom, hogy a kir. 
táblánál a naplóba bejegyzett peres ügy, tettle-
gesen felvett ügy ; az egyetemi ifjúságnál a be-
írás a felvételnek hivatalos pecsétje és megerő-
sítése ; a katonaságnál rendes katonának csak 7 o 
az tekintetik, ki a katonai anyakönyvbe beíratott 
és más életmódoknál is ez az eset, hogyan tör-
ténhetett tehát, hogy míg a gyakorlati életben a 
beirás mindenhol tettleges felvétel, a kir. tábla o > 

egyik osztálya azt a keresztelési anyakönyvelés-
nél nem felvételnek bérmálja, felfogni nem tudom. 

Ezenkívül még egy igen remek rendelkezés 
foglaltatik az ítéletben, t. i hogyha az ev. leik. 
az anyakönyi kivonatot hívei nyilvántartása cél-
jából a r. kath. plebánustól kéri, az neki haladék 
nélkül kiadandó. 

Emeljetek kalapot a kir. tábla i-ső büntető 
tanácsa előtt prot. papok! nagy kegyet tanúsít 
irántatok az által, mert a helyett, hogy a jog-
sérelmet az által igyekeznék orvosolni, miszerint az 
anyakönyv megküldését a r. kath. papnak köteles-
ségévé tenné, az 1848 és 1868-dik évben törvé-
nyesen kimondott jogegyenlőség és viszonosság 



dacára kegyesen megengedi, hogy a r. kath. plébá-
nushoz menjetek, vagy alázatos kérelemmel kö-
nyörögjetek a keresztlevél kegyes kiszolgáltatá-
sáért. Ez ugy látszik, kegyelemdöfés akart lenni 
irántad szegény prot. egyház és papság iránt, 
azon egyházi és hazai érdemeid- és az állam iránt 
tett sok ingyenes szolgálataidért, melyet a hon 
bíráinak nem gúnynyal lenézni, hanem nemesen 
méltányolni kellene. 

De lássuk már most az uj döntvény áldá-
sát, melyek lesznek annak áldott következmé-
nyei egyházi, állami, társadalmi és családi szem-
pontból ! 

Egyházi szempontból áldott következménye 
az, hogy a rabló politikát és eljárást szentesíti, 
mennyiben a lelkészeket egyrészről arra jogo-
sítja fel, hogy az 1868-ik 53-ik t. c. 12-ik gá-
tiak világos rendelkezése dacára nemtelen lélek-
vásárlást űzzenek, törvénytelen visszaélések és 
jogsérelmek által dúlják fel a hitfelekezetek bé-
kéjét, hajtó vadászatot tartsanak a vegyes háza-
sok körében született gyermekekre s a vallásos 
zajongás tüzét lobbantva lángra, ápolják a dúló 
viszályt magok és az egyház hívek között : más-
részről pedig arra hatalmazza fel, hogy egymás 
jövedelmét jogtalan uton csonkítsák és pedig nem 
csak a keresztelésnél, hanem később más egy-
házi szertartások és az anyakönyvi kivonatok ki-
adásánál is. 

Állami szempontból az egyrészről: miszerint 
a honpolgárok keblében a törvény iránti tisztele-
tet ássa alá, amennyiben arról kell meggyőződniük, 
hogy biráink álokoskodásokkal a legvilágosb tör-
vényt is kijátszák s az ország lakosainak tényle-
ges hátrányára döntik e l ; másrészről, hogy az 
államkormány iránti bizalmat ingatja meg, a kor- 1 
mány és országgyűlés gyámoltalanságát tünteti 
fel az által, hogy a mit a kormány és a haza az 
egyház üdvére törvényt hoz, azt 3 ember szőr-
szálhasogatása s olykor tán lelkiismeretlen eljá-
rása is régibb törvényes gyakorlat dacára a pol-
gári társadalom kárára aknázza ki. 

Társadalmi szempontból az : hogy a hitfeleke-
zetek között kívánatos béke és egyetértés, sze-
retet és jóakarat helyett, a vallásgyülölet tüzét 
gerjeszti fel, a városok és községek lakóit pár-
tokra szakasztja s a közjólét és közboldogság 
felvirágzásának gátot emel, mennyiben egymás 

iránti féltékenység szállja meg a kebelt, mely 
aztán viszályt idéz elő és ront ott is, hol a pol-
gári jólét előmozdításának szent érzülete- és ko-
moly akaratától kellene áthatva lenni a kebleknek. 

Családi szempontból pedig az: hogy míg az 
1868-ik 53-ik t. c. 12. §-át véve zsinórmértékül 
a vegyes házasok teljes szeretet, egyetértés és 
megelégedésben folytathatnák életöket, addig a 
kir. tábla döntvénye a békétlenség és egyenet-
lenségnek továbbra is kitárva hagyja kapuját, 
feljogosítja a rk. papságot a téritvények és foga-
dalmak törvényellenes kicsikarására, melyeknek 
következtében nem egyszer sajog és vérzik egy 
hosszú életen át egyik vagy másik házasfélnek 
szive, nem egyszer vesz búcsút a háztól örökre 
a kölcsönös béke és boldogító megelégedés an-
gyala. 

íme ez a büntető tanács Ítéletének áldása 
és lesz jövőben még több is, mert ki fog okvet-
len törni és a rk. és prot. papság között a gyer-
mekek iskoláztatása- és vallásos nevelésénél a 
torzsalkodó viszály, a keserű harc és háború, 
melyek az egyház és kedélyek békéjét még in-
kább íel fogják zavarni és annyi pörrel árasztják 
el a bíróságot, annyi kellemetlenséggel fogják 
zaklatni a kormányt, hogy bizony egy sem fogja 
áldani az 53-ik §-us ügyében hozott Ítéletet. 

De szabad-e tűrnünk, hogy ide jusson a do-
log ? Nem ! azt megengednünk nem lehet : azt, 
hogy 3 embernek Ítélete tabula rasavá silányítsa 
a prot. egyháznak békekötések és törvények ál-
tal biztosított szabadságát és jogait, páriává te-
gye a hazának 3 millió honpolgárát a rk. hitfe-
lekezet és papság irányában, ezt tűrnünk öngyil-
kossági bűn nélkül nem szabad. 

A bécsi és linci békekötések biztosítják 
prot. egyházunk jogait és szabadságá t : az 1790-
iki 26 t. c. a törvényes önállás és védelem alap-
jára állítja egyházunka t : az 1848 és 1868-ik évi 
törvények a hitfelekezeti egyenjogúságot és vi-
szonosságot mondják ki, az 1843 és 1868-ik évi 
törvények a téritvényeket nyilatkoztatják érvény-
teleneknek és a gyermeket nemök szerint rendelik 
nevelni szülőik vallásában, az államhatóság a más 
vallásúak keresztelését folytonosan jogsérelemnek 
tekinti; az országgyűlés vitái és végzései arról 
tanúskodnak, hogy az, a hozott törvények által 
a vegyes hazasoktól törvényellenesen kicsikart 
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reversálisokat kívánta megakadályozni és a r. kath. 
papság által elkövetett törvényellenes keresztelé-
seknek akarta elejét venni és mégis annak da-
cára, hogy e visszaéléseket az országgyűlés és 
nemzet félszázad óta rosszalja és elfojtani akarja, 
annak dacára, hogy a rk. papság ellen az ország 
minden részéből emelkednek jogsérelmi panaszok, 
Soprony, Ó-Buda, Tata, Rozsnyó védelmet kér-
nek, kinek javára nyomja le a kir. tábla i -ső 
büntető tanácsa az igazság mérlegét? A törvény 
ellen cselekvő rk. papság és nem a jogai-
ban sértett protest. egyház javára, még pedig 
oly módon, hogy a protest. egyház törvényes 
jogaira nem is refiectálva: a r. kath. papság tör-
vénytelen visszaélésének nyit teljesen szabad tért, 
bizony lehetetlen, hogy az igazság oly kiszolgál-
tatása fölött fel ne lázadjon az embernek keble 
és nem csuda, ha az ország lakossága a mostani 
biráskodó eljárást , átok- és csapásnak tekinti a 
polgári társadalom és nemzetre nézve, mert annyi 
bizonyos, hogy Loyola Ignác sem tudta volna 
jobban kitekerni a világos törvény és igazság 
nyakát, mint azt a kir. tábla i-ső büntető taná-
csa tevé s kétséget nem szenved: hogy midőn a 
keresztelésre nézve az 1868-ik 53. t. c. 12-ik §-át 
kötelezőnek kimondani elmulasztotta, mi által a 
hitfelekezetek közötti jogsérelemnek teljesen és 
mindenkorra, elejét vette volna, jót sem a prot. 
egyház, sem a nemzet és haza érdekében nem 
cselekedett, hanem bűnt követett el. 

Mi ennél fogva a teendő ? Véleményem sze-
rint az: hogy felfogva a döntvény által jogainkon 
ejtett sérelem káros horderejét és az Ítélet mél-
t itlan és igazságtalan voltát, egyesek és összesen, 
előjárók és közegyháztagok, egyházak, egyházme-
gyék és kerületek, valamint az egyetemes egyház 
a két prot. egyház részéről, egy szívvel s lélekkel 
emelje fel az igazság, a jogaink visszaállítása ér-
dekében szavát és a törvénynek szentsége-, az igaz-
ság győzhetlen erejében bízva, kérjük ugy a kor-
máng-, mint az országgyűlésnél biztosított jogaink és 
szabadságunk érvényesítését ; kérjük az igazságtalan 
itélet eltörlésével a törvény helyes és igazságos ma-
gyarázatát, mely ne csak egy, hanem minden hit fe-
li kezet üdvére és javára szolgáljon s e fölött hazánk 
jólétét és békéjét is eszközölje, és én hiszem, hogy 
ugy a kormány, mint az országgyűlés az igazság 
szellemében,, a jogegyenlőség és viszonosság alap-

ján döntendi el az ország minden hitfelekezete és 
a haza minden lakosa javára az ügyet. 

Czékus Istvéw, 
superintendens. 

Szabad a vásár. 
11. 

Előbbi cikkemet azzal végeztem volt, hogy 
a soproni eset folytán vitássá lett keresztelési 
ügyben sokan, főleg a róm. kath. egyház hazai 
fő organumában, a »Magyar Államban * a lelki-
ismeret szabadságára hivatkoznak. Igen szép, s 
mindnyájunknak méltó öröme lehet benne, hogy 
elvégre katholicus részről is barátságosan fogad-
tatik, nemcsak, de védelmeztetik ez a sokat zak-
latott, s meg-megnyomorgatott lelkiismeretszabad-
ság. Lám, az idő szelleme a római egyházat sem 
hagyta érintetlenül. Minő különbség a jelen és 
mult között; midőn a római egyház a legellensé-
gesebb állást foglalta el a lelkiismeret szabadsá-
gával szemben ! Mert avagy a reformatio terje-
désének megakadályozására Európa-szerte hasz-
nált erőszak, annak börtönnel és fegyverrel való 
üldözése, mi volt egyéb, mint hatalmas tiltakozás 
a magát érvényesíteni akaró lelkiismeret szabad-
sága ellen ? Midőn hazánkban is meghatároztatott 
a protestáns templomok száma, s megjelöltetett 
azoknak helye, midőn a protestáns lelkészeknek 
nem volt szabad minden községbe bemenni, hogy 
híveiket vallásos vigasztalásban részesítsék: akkor 
nem a lelkiismeret szabadsága tagadtatott-e meg ? 
Midőn a protestánsok a kath. egyház által rende-
zett processiókban kényszeríttettek részt venni, s 
még a papbért is a plébánosoknak fizették, mi-
dőn protestáns ember államhívatalba se ju tha to t t : 
akkor nem az a lelkiismeret szabadsága gunyol-
tatott-e ki, melyre most a római egyház szemben 
a németországi megszorító rendszabályokkal, a 
franciaországi szerzetrendek kitiltásával, s legkö-
zelebbről a soproni keresztelésből előállott kér-
désnél oly örömest hivatkozik ? 

Egyébaránt mi ennek csak örülni tudunk, s 
a múltra sem a reeriminatióért mutattunk rá, ha-
nem hogy ez uton még inkább kitűnjék a katho-
licus világ gondolkozásmódjában a lelkiismeret 
szabadságát illetőleg az uj idők szelleme folytán 
beállott, minden esetre kedvező fordulat. Jöjjön 
bárhonnan, mi mindig őszintén üdvözöljük a lelki-
ismeret szabadsága érdekében felemelt szót, mert 
mi ismerjük és érezzük annak becsét. Azt mi 
drágán szereztük meg, lelkűnkhöz van forrva, s 
jól esik, ha azt tapasztaljuk, hogy mások részéről 
is hasonló becsben tartatik. Ez szerzi meg, s fogja 
biztosítani végre is annak rég óhajtott teljes dia-
dalát. 



Azonban nekem ugy tetszik, hogy a lelkiis-
meret szabadságára való hivatkozás a soproni 
keresztelésnél, — mert mi most csak erre szorít-
kozunk — nem egészen, s vallásügyi jelen tör-
vényeinket és ezek által szabályozott egyházi vi-
szonyainkat tekintve, teljességgel nem korrekt. 
Hiszen miben áll a lelkiismeret szabadsága ? Ab-
ban, hogy a hit tárgyairól mindenki szabadon al-
kothat magának meggyőződést, s azt és olyan 
vallást követhet, a melyet akar és a melyik neki 
tetszik. Ez lenne a lelkiismeret szabadságának ál-
talános meghatározása, a mi azonban ez idő sze-
rint hazánkban még mindig némi megszorításnak 
van alávetve, a mennyiben nálunk a lelkiismeret 
szabadságának köre tulajdonképpen csak a tör-
vényesen bevett vallásokra szorítkozik. Ehez ké-
pest tehát hazánkban a lelkiismeret szabadsága 
abban áll, hogy a törvényesen bevett vallások 
közül mindenki azt követheti, a melyiket akarja. 
Miután pedig a gyermek a hit tárgyairól magának 
meggyőződést még nem alkothat, s így egyik 
vagy másik vallásfelekezethez való tartozását maga 
nem határozhatja el, előáll annak szüksége, hogy 
erről valakinek ideiglenesen gondoskodni kell. 
Nálunk ez idő szerint a törvény gondoskodik, 
meghatározván, hogy a szülöttek nemök szerint 
a szülők vallását követik; ha a szülők más val-
lásra térnek át, gyermekeiket hét éves korukig 
szintén nemök szerint magukkal viszik azon val-
lásra, melyre ők át léptek; hét évet betöltött gyer-
meket már a szülők se vihetnek magukkal az ál-
taluk választott uj vallásra, ezek tehát azon val-
lásban maradnak, a melyikben születtek, 18 éves 
korukig, a midőn a törvény értelmében aztán ők 
maguk szabadon választhatnak maguknak vallást, 
vagyis a lelkiismeret szabadságnak élvezetébe 
jutnak. 

Ez a törvény intézkedése a gyermekek val-
lására nézve. Helyes-e vagy nem r más kérdés, a 
melyről az országgyűlésen is évenként megujuló 
általános vallásszabadság eszméjéig sokat lehet 
beszélni. E törvénynyel szemben minden esetre 
fel lehet hozni azt is, hogy a szülői hatalmat kor-
látozza. S tulajdonképpen e ponthoz támaszkodik 
a fennforgó esetben a lelkiismeret szabadságára 
való hivatkozás. Tudva van, hogy többen voltak 
a jelenben létező vallásügyi törvények megalko-
tásánál, a kik e nézetet pártolták, s a gyermekek 
vallása feletti elhatározás jogát közvetlen a szülők 
kezébe kívánták letenni. A többség másként ha-
tározott. Es én azt mondom, hogy ha csak ennyi 
sérelme lenne a lelkiismeret szabadságának, attól 
bizony magasra felnőhetne fája s dús lombokat 
hajthatna koronája, hogy árnyékában nyugodtan 
pihenhetnénk mindnyájan. Hiszen lehet-e azt józa-
non csak gondolni is, hogy a szülőnek lelki sé-

relme lehetne abban, hogy gyermeke a törvény 
szerint saját vallását tartozik követni ? Kivéve azon 
egy esetet, ha ő maga nem talál lelki nyugalmat 
saját vallásában. Ámde ez esetben ő épen azon 
vallásra térhet át, a melyik tetszik, s ekkor gyer-
mekét is ott kereszteltetheti, illetőleg hét éves 
koráig arra magával átviheti. Ha e törvény sé-
relmes, inkább az utóbbi pontnál válhatik sérel-
messé, mert azt csakugyan nehezen lehet kima-
gyarázni, hogy a szülő a hat éves gyermeket 
még magával viheti az általa választott vallásra, 
de már a hét éves gyermek vallása felett teljes-
séggel nem rendelkezhetik. 

így állván a dolog, a soproni s más hasonló 
kereszteléseknél a lelkiismeret szabadságára hi-
vatkozni nem egyéb frázisnál, a melylyel a világ 
szemébe port hinteni igen, de azt bekötni nem le-
het. Használja mindenki a törvény által számára 
biztosított lelkiismeret szabadságot, térjen át arra 
a vallásra, a melyik neki tetszik, s ez által tör-
vényes uton elérheti azt a célt, a melyet most 
törvénytelen uton keres ; ha nem a házasság-kö-
téskor adott reversalis vagy igéret folytán jutott 
e kényszerhelyzethez. De akkor a törvény épen 
lelkiismeret szabadságának megvédésére, s nem 
megsértésére szolgál; a mi már csak ez okból 
is figyelmet érdemel. 

Tény ugyanis, hogy a róm. kath. egyház a 
vegyes házasságok kötésénél ma is kényszerítgetí 
a protestáns felet reversalis adásra, esetleg igé-
ret tételre, hogy a saját nemén levő gyermeke-
ket is a róm. kath. hitben fogja neveltetni, s csak 
azokat részesiti egyházi áldásban, a kik ezt meg-
adják vagy megígérik. Ezen alapszik aztán az a 
lelkiismeret szabadság, a melyre a soproni, s ha-
sonló kereszteléseknél a róm. egyház hivatkozni 
szeret. Ezen alapszik az a szülői beleegyezés, 
melyre a róm. egyház támaszkodik. Bizony erre 
ís el lehet mondani a római iróval: ^difficile est 
satiram non sc r ibere / 

De tegyük fel, hogy a gyermekek vallásának 
meghatározása által a jelenlegi törvény csakugyan 
sérti a lelkiismeret szabadságot, hogy ezt helye-
sebb a szülőkre bízni : hát jól van, munkáljunk 
azon, hogy a törvény ez értelemben módosittassék; 
de a míg törvény, addig tartsuk meg. S ha nem 
erre célozott az a törvényszékek exegesise alá 
került 53 §, ugy csakugyan helyesen jegyezték 
meg már többen, hogy annak nincs semmi ér-
telme, mert oly cselekvényre szabott büntetést, a 
melyet tulajdonképpen elkövetni nem lehet. A pro-
testánsok legalább igy értelmezték, ezt mutatja 
az is, hogy a panasz részükről merült fel először, 
a mit nem is késtek katholikus részről denuntia-
tionak keresztelni. Igen, mert nekik lehet keresz-
telni a nélkül, hogy azzal a mások jogát sérte-



nék. A p r o t e s t á n s o k m e g nézzék el nyugod tan , a 
mig házuk fedelé t l ebont ják , falaiból a k ö v e k e t 
e g y e n k é n t kiszedik, s ők szépen k ü n n m a r a d n a k 
az utcán. Hiszen ha a ka th . p a p s á g m a j o g o t n y e r 
p r o t e s t á n s a p a v a g y a n y a g y e r m e k é n e k s z a b a d o n 
leendő m e g k e r e s z t e l é s é r e azon a címen, h o g y a 
szülők k í v á n s á g á r a h a j t o t t a azt vég re , mi áll el-
lent annak , h o g y ho lnap u g y a n e z e n c ímen ne es-
kessen , ne t emessen . E g y i k é p p e n olyan pap i 
kö te lesség , mint a másik. Á l t a l ában , ha az erköl-
csi o r s z á g bírái is azon elvből indulnak ki, h o g y 
a mi nincs posi t ive megt i l tva , az mind szabad , 
a k k o r c s a k u g y a n k é s ő r e j ő el hozzánk az Is ten 
országa . 

E l i smerem én azt, h o g y a p a p s á g n a k a k á r 
mint v á d l ó k n a k a k á r mint v á d l o t t a k n a k a tö rvény-
székek előtti m e g h u r c o l t a t á s a épen papi funct iók-
ért, nem valami épü le tes do log , s az ilyen pro-
ce s susokka l bizony sem az e g y h á z n a k , s e m a val-
lásnak tekin té lyé t n e m neve lhe tn i ; va lamin t m a g a 
az a tény, h o g y a kü lönböző va l lás fe lekeze tek 
közöt t i b é k e b iz tos í tásá ra á l t a l ában t ö r v é n y e k r ő l 
kell g o n d o s k o d n i , szer in tem l e g a l á b b m e g l e h e t ő s 
sú lyos í té le te t foglal m a g á b a n a mi va l l ásos éle-
t ü n k r e nézve. D e mindezeknek m e g s z ü n t e t é s e 
egyedü l tő lünk függ. L e g y ü n k m é l t á n y o s a k és 
i gazságosak egyi rán t . J á r j unk el u g y e g y m á s s a l 
szemben, a mint ezt közös m e s t e r ü n k p a r a n c s o l t a : 
> Va lami t aka r tok , h o g y m á s o k c s e l e k e d j e n e k 
ve le tek , ti is azt c s e l e k e d j é t e k másokkal.<<: E k k o r 
b izonyára nem lesz s zükség b ü n t e t ő t ö r v é n y e k r e ; 
mer t a t ö r v é n y kinek-kinek sz ivébe lesz beí rva . 

Ferenc József. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
A Ker. Magvető 15 évfolyama. 

A „Keresztény Magvető* 1880. évi utolsó füzete 
fekszik előttünk. Nem tehetjük ezt le kezünkből a nélkül, 
hogy ezen a magyar prot. világban határozottan liberális 
irányt követő folyóiratról nézeteinket el ne mondjuk. 

A „Keresztény Magvető'* immár a 15-dik évét fu-
totta meg, mely idő elég arra, hogy azon iránynyal, 
a mely a kiadókat és szerkesztőket vezérli, tisztában 
lehessünk. Mielőtt azonban a „Keresztény M.« szelleméről 
nézeteinket elmondanék, nem titkolhatjuk el azon be-
nyomást, melyet reánk a nevezett folyóirat címe gya-
korolt már akkor, mikor azt először megismertük s tesz 
ma is mindannyiszor, valahányszor kezünkbe vesszük. 
A cun ugyanis etymologiailag nem felel meg azon 
iranynak, melyet a folyóirat képvisel, de nem azon szel-
lemnek sem, melyet a kiadók és szerkesztők vallanak 
Gy anus nevezetesen előttünk, ha magyar protestáns ezen 
elnevezést: ,keresztény\ önmagára alkalmazza. Hisz ez 

mindig keresztre emlékeztet, már aztán legyen az akár 
azon kereszt, melyre Jézust felfeszítették, akár azon ke-
reszt, melyet róm. kath. atyánkfiai az ördögtől való fél-
tükben vetnek magukra. Tartok tőle azonban, hogy ha az 
egyedül idvezítő egyháznak egy igaz hive a Magvetőt 
olvasta, szintén keresztet fog magara vetni s e bűneért 
gyónás alkalmával absolutióért esdezik; mert bizony 
sok keresztény ellenes dolgot talál ebben. 

Ne álljanak azért cím és tartalom egymassal el-
lentétes viszonyban, — lehessen már címből is felis-
merni a szellemet, — ne tartózkodjanak a szerkesztők 
a szellemnek megfelelő címet is felvenni és legyen az 
eddigi: »Keresztény M.,* — ezután „Keresztyén Mag-
vetőVagy tán visszatartja a szerkesztőket ebben a 
folyóiratnak még életben levő alapítója, aki még ma is 
és kívánjuk, hogy legyen még sokáig ugyanannak éltető 
szelleme ? E tekintetben még csak árnyékától is óva-
kodunk a gyanúnak, mert ha a tény úgy állana, akkor 
a tények hazudtolnak meg a protestantismus főelvét, 
mely : „folytonos haladás a tökéletesedés f e l é / Az ösz-
szes protestáns irodalomban rna már a keresztyén elne-
vezés van elfogadva és épen nem tudom belátni szük-
ségességét annak, hogy a többi protestáns felekezetekkel 
együtt küzdő s párhuzamosan haladó unitáriusok miért 
képezzenek kivételt ? E szónak keresztyén megfelel : 
„Christ,4 — míg a szónak keresztény „crucifix8 felel 
meg. Keresztyén tehát az, a ki a Krisztus elveit vallja, 
— míg a róm. kath, atyafiak helyesen mondjak magu-
kat „keresztényeknek4 , minthogy nevüket a kereszttől 
veszik s e jelképben annyira elmerülnek, hogy a ke-
resztyén—krisztusi szellemet vagy fel sem, vagy félre-
ismerik. 

Rég bantotta ez már lelkemet, felhasználtam most 
az alkalmat, hogy nézeteimet elmondhassam s a pro-
testáns elveket valló atyafiakat ez altal is közelebb hoz-
zam a magyar protestáns felekezetekhez. Hisz egy cél 
felé fu tunk : „a keresztyén -krisztusi szellemnek terjesz-
tése és érvényre emelése által az összes emberiség bol-
dogulását és boldogítását híven munkálni!* van közös 
zászlónkra felírva. 

Ezen kis kitérés után a K. M. szellemét tűzve ki 
ismertetésünk céljául, siessünk feladatunk megoldásához. 
A K. M. az erdélyrészi „unitárius* egyházközönség 
körében, Kolozsvárt jelenik meg Kovács János, főtano-
dai igazgató tanár és Péterfi Dénes lelkész-tanár szer-
kesztése mellett. Az unitáriusok a mint tudjuk, tagadják 
a szent háromságot, a mi által a keresztyénség ősforrá-
sához Krisztushoz legközelebb állanak, mert tudjuk, 
hogy Krisztus soha sem akarta magát istenné meg-
tenni, de megtették őt halála után évszázakkal, a midőn 
mar többé ezen dogma ellen nem tiltakozhatott. De 
különben is, csak az „ember Jézus Krisztus* lehet az 
egész emberiség boldogságáért lelkesülő eszményképünk ; 
mint emberek, csak az ember J. Krisztust követhetjük, 
őt pedig követni legszentebb keresztyéni kötelességünk. 
Ha pedig ő, nem mint ember a mi eszményképünk, ha-



nem mint az embernél tökéletesebb lény, ekkor : „ad 
impossibilia nemo obligatur!4 

Az egy igaz istennek mindnyájan gyermekei va-
gyunk, ki nem véve magát Jézust sem, aki köztünk 
örült és búsult, velünk élt és halt meg. Ámde nem 
akarok dogmatikai nézetek vitatásába bocsátkozni, s a 
mennyit e tekintetben mégis tevék, tevém, mert jeleznem 
kellett, mely irány az, melyet a királyhágótól nyugotra 
alig ismernek, nyilt képviseltetéséről pedig máig még 
szólni alig lehet, de a mely iránynak a Ker. Magvető 
buzgó képviselője. 

A Ker. Magvető tehát az egy igaz istennek áll 
szolgálatában, azon istennek, akit Jézus oly tisztán 
tárt szemeink elé, miként ezt rajta kivül még senki 
sem tevé. Nem tagadható tény, hogy az unitárismus 
eszméi nehezen tudnak tért foglalni. Nem is csuda ! . . 
Sok mindenféle, a keresztyénségre ráraggatott paga-
nismust kell rosszallania és ostoroznia, a mi miatt osz-
tályrésze nem lehet más, mint a kárt szenvedett vagy 
szenvedendő ellennézetiieknek ha nem is nyilt, de köz-
vetett üldözése, még pedig annyival inkább, minél ke-
vésbbé tudják kielégíteni az anyagi világ igényeit, vá-
gyait. Ámde ki merné azt állítani, hogy mindig a több-
ségnek és a hatalmasoknak van igazuk ?! Hisz akkor 
igaza lett volna azoknak, akik annak idejében a keresz-
tyénséget csirájában, a reformatiót bölcsőjében akarták 
meg- és elfojtani."Épen a történelem által oly világosan 
igazolt ama tények parancsolják nekünk, hogy foglal-
kozzunk azon nézetekkel, melyeket vagy alig, vagy 
épen nem, vagy talán elferdítve ismerünk csak, ismer-
jük meg őket és tanaikat, és ha tévednek, térítsük meg 
őket, ha pedig igazuk van, legyen elég lelki erőnk be-
vallani évezredek; tévedéseit s kitartásunk jóvá tenni 
azokat. Adjuk meg az eddig kicsinyelt felekezetnek az 
őt méltán megillető" elégtételt, tudva azt, hogy ez 
utóbbi tettünk csak felmagasztalhat, míg a tévelygések-
hez való konok ragaszkodás, ha azt felismertük, csak 
árt azon" ügynek, melyet mi, az ur szőlőjében fáradozók 
szolgálunk : az előhaladasnak. 

Hogy azonban bemutassam azon irányt, melyet a 
Ker. Magv. követ, annak egyik vezércikkét vesszük is-
mertetésünk tüzetesebb alapjául, megjegyezvén, hogy a 
többiek ugyancsak ily fajta elveknek megfelelő - - mond-
ha t juk— sugarai. Az 5-dik füzetet: „ A Hitszónok4 című 
vezércikk nyitja meg. 

E cikk azzal vonja magára figyelmünket, hogy 
méltán dorgál azért : „hogy a nézet-változtatás először 
nem érvben és formális ellenzésben nyilvánul, hanem 
őszintetlenségben, közönyösségben, s az egyház vagy bár-
mely társulat odahagyásaban.4 A mi alig jelent mást, mint 
azt, hogy vannak kik tudják, hogy az út, melyen halad-
nak, nem felel meg a tökéletesedés kívánalmának, de 
nincs elég erejük ezt nyíltan bevallani. Es e vád telje-
sen igazolt — s írva is tán azért lett, hogy okuljunk 
belőle?! . . Azért aztán siet is az iró rámutatni azon, 
oly sokszor beigazolt tényre, hogy vannak a kik elmond-

hatják, miszerint későn születtek a régi és korán az uj 
hitre nézve és folytat ja: „Hogyha azon társadalmi osz-
tályokat és egyéneket tekintem, kik a haladásra nézve 
irányadók, kiknél az emberi természet a leglényegeseb-
ben és legteljesebben nyilatkozik, kik korunk tevékeny-
ségének és a jövő ígéreteinek képviseleti személyei — 
látok bennök jellemet, csak hogy e jellem scepticismus, 
látom, hogy eléggé feltudják fogni, hogy a vallás jelen 
alakjai szivük és értelmük kívánalmainak nem felelnek 
meg és hogy ezt nyíltan ki is merik mondani. Van be-
látásuk és igazságszeretetük, meggyőződésüket nem tit-
kolják el ; a kétértelműséget gyűlölik; de már ennél 
többet náluk nem látok. A lélek magasztosabb hangu-
latait, a kegyességet és imádást hiába keresem. A kép-
mutatás gyűlölete, személyi büszkeség, a modor és izlés 
finomsága, az értelem határtalan gőgje és a jellem ép-
ségeért személyes érdekeket feláldozó készség — mind 
ez meg van bennök ; de a jézusi engedelmességet (mega-
dást), alázatosságot és határtalan szeretetet, melyek az 
emberben az embert teljessé és fönségessé teszik, sem 
az egyházakban, sem az emberek házaiban nem találom.4 

E kifakadást annyiszor elolvastam, s éreztem a vád-
nak súlyát, mely százok és ezerek vállaira nyomul, de 
tán épen ez is az oka, hogy oly könnyen elviseljük, mint-
egy azt gondolva s mondogatva is: „hisz ezt teszik an-
nvian. miért ne én is?! 4 Mind az altal meg akarjuk ma-
gunkat nyugtatni azzal, hogy a kis mustár-magocskából 
lesz a terebélyes fa, melyek árnyékában annyian meg-
pihennek. 

A mint így tovább fejtegeti az iró a tényeket, 
arra bukkan, hogy az érzéki felfogás a tiszteletet a szel-
lemről érzéki formákra viszi át, összekeveri a szellemet 
az anyaggal s amazt lealacsonyítja úgyannyira, hogy 
utóbb az istenség csaknem faragott képekben imádtatik. 
További elemzéseiben azon eredményre jut, hogy erőnk 
érzetétől elragadtatva olyanok vagyunk, mint a csatába 
rohanó katonák, kik midőn az ellenséget vérében látják, 
örömest visszaadnák azon életet, mely előbb sérti vala 
őket — mert mintegy megijedünk az egyedüliségtől. — 
Utóbb azonban visszariad az ész vizsgálódásának ered-
ményeitől, mely túlhajtottságában hitetlenségben végző-
dik s kietlen pusztává teszi az eget és a földet. 

A mint így elmerül tárgyába, a meleg vallásosság 
hangjának szabad folyást enged s mintegy felrettenve a 
hitetlenség szemléletétől, így kiált fel : „kellemetlen — 
több —» rettenetes ama lélek elhagyatottsága, mely a 
világon Isten nélkül van! Ismét összehasonlítja az Is-
tenben bizó embert azzal, kinek nincs istene, feltünteti 
amannak elhagyatottságat és élénk szivekkel ecseteli an-
nak boldogságát, ki az isten létét Jézus szellemében tudja 
felfogni : „mily magasztos az embereket Istenben való 
bizalommal, foglalatosságaikat űzve, meleg szívvel gyer-
mekeikről gondoskodva, barátaikat szeretve, jótetteket 
gyakorolva látni.4 

A vallásnak tárgyára térve, azt mondja, hogy azon 
nem változtat sem idő, sem ember. Az imádás tárgya 



sérthetetlen és ugyanaz marad mindörökre. A legköze-
lebbi kor Istent az erkölcsi tényekben fogja szemlélni, 
a természetben előforduló történeteket, az egyes szeren-
csétlenségeket, a politikai eseményeket nem magukban 
külön állva tekinti, hanem mint ama törvények illustratióit, 
melyekben Isten dicsősége nyilatkozik a világegyetem-
ben mindenütt. 

Ha most már azon tényekre tekintünk, melyek 
körülöttünk az emberi szeretetről tanúskodnak és minden 
vallásnak lényegét képezik : tisztában vagyunk azon esz-
mékkel, melyek nemcsak e cikknek, de a Ker. Magv. 
alapján az unitárius eszméknek egész láncolatát tünteti 
lelki szemeink elé, s meggyőződést szerzünk magunknak 
arról, a mit a jelzett cikkben így olvastunk : ,En ugy 
látom, hogy a jóérzésű és lelkiismeretes embereknek az 
egész világon egy vallásuk van, a helyes cselekvés val-
lása : a rettenthetlen igazság, a jellem és mély rokon-
szenv embereinek vallása.* 

Különösen jellemző azon nyilatkozat is, mely sze-
rint arra hí fel szerző, hogy a vallási dolgokban ne a 
hitvallások közti különbséget, hanem inkább az egyesítő 
pontokat kell gyönyörrel felkeresnünk. A theologusra 
nézve pedig — úgymond — az a fődolog, hogy a mig 
egyfelől ragaszkodik hitnézeteihez, másfelől rokonszenvet 
és tiirelmességet tanúsítson s ha saját egyháza hitvallá-
sától különböznek is subjectiv nézetei, ne engedje magát 
annyira ragadtatni, hogy e miatt az egyházból kizárat-
hassék Nem kevésbé találóan szép azon nyilatkozat, 
melyet a keresztyénségre nézve tesz: „A keresztyénség 
egy tiszta, szent, alázatos, teljesen önzetlen és igazság-
kimondó lélek emléke, mely egészen az emberek szol-
gálatára, tanítására és felemelésére szentelte magát.® 

A papról szólva, épen nem kedvező tapasztalatot 
gyűjtött magának a szerző, mert így í r : „a mai papok 
közül kevés áll hivatása magaslatán,® mert nincs elég 
tehetségük és bátorságuk kimondani azt, mit mondaniok 
kellene, annál kevesebb erejük cselekedni azt, a mit 
tolok várni kell és elvárni lehet. Ezután még néhány, 
valóban elmélkedésre méltó megjegyzést tesz a papról s 
azon viszonyról, melyben ez embertársaival áll. Intéseket 
is fűz hozzá, mintegy átengedve magát a lelkesedés-
szülte extasisnak, melyet ihletnek nevezünk. Mondja is, 
hogyha egyszer meg van az ihlet, az növekedni, erősödni 
és emelkedni fog és az megnyit minden ajtót és meg 
fogja találni nyilatkozása módját. Különösen : „az i f j ú 
lelkésznek nem kell tartani nehézségektől. Bátran szembe 
kell szállani a körülményekkel,l( —• A szürke hajú 
püspökök s esperesek, igen jól tudjuk, semmi oly aka-
dalyt nem gördíthettek Szt. Bernard, Fox György, 
Luther vagy Parker Tivadar útjába, mi őket feltartóz-
tathatta volna. 

Az igehirdetésre nézve azt mondja — igen helyesen 
— hogy csak azt kell prédikálni, a mit hiszünk, mert a 
hittel megindíthatjuk a világot, míg mellőzni kell mind-
azt, a mit nem hiszünk 

Immár legyen elég! . . . A számos, igen érdekes 

cikkek közül többet nem részletezünk, mert azt óhajtjuk, 
hogy minél szélesebb körben tegyék ezt mindazok, a 
kiknek hivatása a protestáns szellemben működő egyé-
nek szellemi termékeit további értékesítés végett gon-
dolkodásuk bonckése alá venni. Igenis, mindezeket meg 
kell próbálnunk, a jót megtartanunk és terjesztenünk. 

Sok szép gondolat van a Ker. Magvetőbe letéve, 
az egész évi folyamnak ára pedig csak 2 frt. . . . a 
nevetségig olcsó vállalat, s ha nem tudnók mily szép 
intentiói vannak ezen olcsón kiállított szép folyóiratnak, 
utánna járnánk, hogy megtudhassuk, és ez intentiók 
nem mások : mint azon nemes vágy, hogy a szerényebb 
anyagi helyzetben élők is megrendelhessék és a közre-
működők egyedüli örömüket s jutalmukat abban lelhes-
sék, hogy eszméik minél szélesebb körben találnak ba-
rátságos felfogadókra. 

Különösen, a mennyiben a Királyhágótól nyugotra 
alig ismerik e vállalatot, azt melegen ajánljuk, hogy 
mint a tökéletesedésnek egy hathatós eszközét saját 
magunk és mások előhaladásának munkálásában értéke-
síthessük. T. Gy. 

R É G I S É G E K . 
A nagydobszai énekes könyv. 

(Folytatás). 

Első időszak. 
r. laptól a i i-ig közönséges hymnusok, fekete, cifra 

jnitiálékkal, gyönyörű góth betűkkel, minden vers első 
betűje nagyobb és cifrázott, majd mindenik után ott 
van: »Ugy legyen®; v a g y : »u. 1.® 

A 12. üres. 13. lapon: Ünnepi hymnusok a 25 ig. 
Ilymni de Nativitate domini nrí 1. Invitatorium natale : 
(Prózában.) 

Christus születek nekünk jövetek el imadgyuk ev-
tet stb. 26. üres. 

27. Hymni Epiphaniarum : Gonosz, kegyetlen He-
ródes, mit félsz született Krisztustól, nem veszen el 
mulandókat, ki ad örökkévalókat stb. (mai orthografia 
szerint.) 

A 29-től 31. lapig a második időszakhoz tartozik. 
Erről tehát alább. 

39. Hymni Quadragesimales ad christianam pieta-
tem et vigilantiam exhortá. E x Paulí I. Cor. 

Gyönyörű veres-zöld-feketére festett initiale, kó-
tával. Jellemző, hogy noha már akkor az 5. vonalos 
rendszer volt elfogadva, e könyvben mégis mindenütt 
4 vonal van. (A kóták alakja a mai nyomdászat által 
már nem adható vissza, s nagy tanulmányt igényel a 
hangjegyek olvasása. Nem csuda ez azon korban. Van 
egy partituragyűjteményen egy századdal későbbről ez 
időnél, ott 9 vonal van, s erre vannak összehalmozva 
a dallamok 6 hangú énekkarra letéve ; valóságos laby-



rinthus az egész, nagy fejtörést igényel megfejtése, de 
igen nagyon jutalmazva éreztem magamat a sajátságos 
harmónia által.) 

Hallgassuk figyelmetessen 
mire Pál apostol incsen, 
Az isten rettenetesen 
I log ' minket megh ne büntessen. 

Ezek között v a n : in die palmarum, az : Örven-
dezzen már ez világ, 13 verssel. 

51. Hymni in maioribus hebdomadis diebus. 
A Gradualban 22. sz. alatti ének: Jer hirdessük 

mi urunknak nagy dicső bajvivását. 
58. Hymni in Festő Pascalis: 

Fenlik az nap fénességgel 
Zöngh az Egh nag' diczirettel, 
Ez vilagh örül örömmel 
Ordít az Pokol rettegéssel. 

63. Hymni in die Ascensionis Domini, in Festő 
Pentecoste., in Feste Sanctae Trinitatis. 

71. Hymni de operibus sex dierum. 
80. Hymni quotidiani ad matutinas preces. 
94. Commendatio amoris dei erga nos. 
96. Hymni ad vesperas in die trinitatis. 
97. Hymni sub vesperas in diebus dominicis canendi. 
101. Respensaliák : 
Jézus Krisztus élő istennek sz. fia, Irgalmazz né-

künk stb. ezentúl még 14 sor. 
Tel'es szivvel tehozzád kiáltunk, Hallgass meg 

minket úr isten ; még 4 sor. 
Gyógyíts meg minket ur isten, mert vétkeztünk 

ellened ; még 5 sor. 
Áldjuk mindnyájan az ur istent minden időben, 

mindenkoron az ő dicséreti maradjon mi velünk ; még 
I 2 sor. 

Pro tempóra in adventu Domini : 4 sor. 
In die nativitatis : 10 sor. 
In feriis Epiphaniarum : 3 sor. 
In die Quadragesimales : 3 sor. 
In maioribus Hebdomadis : 5 sor. 
In die paschalis: 7 sor. A refraine i t t : alleluja. 
In die ascensionis : 3 sor. 
In die pentecostes: 5 sor. 
In die trinitatis : 4 sor. 
Benedictiones seu conclusiones concentuum : két sor. 
Újra más responsaliák az előbb elszámlált inne-

pekre. 
Peracta coena : menietek el békességgel stb. 6 

sor prózában. A Graduálban 268. sz. a. 
109. Lamentationes Jeremiae Proph. 
nem úgy, mint Gönciben s a Graduálban van, ha-

nem prózában; áll 25 részből a 116. lapig, s az egyes 
részek a héber abc. betűivel vannak jelölve. 

117. Oratio Jeremiae profetae : 22 részben, próza. 
120. Cantio de passione : kétségkívül ujabb irás, 

a második időszakhoz tartozik. 

122. Antiphonae: ugyanazon innepekre, mint a 
responsaliák, az innepek nevei gyönyörű láng veres be-
tűkkel rajzolvák. 

135. Antiphonae quotidianae : 4 lapon. 
141. laptól a 204-ig vannak a Zsoltárok. Néze-

tem szerint ezek a legelső magyar zsoltárok. A 150 
közül kiszedve 38. Mindenik elé későbbi kéz a latin 
szöveg kezdetét felirta. A zsoltárok nem versben, ha-
nem prózában vannak irva, igy : „I. Zsolt. Boldogh em-
ber ki nem iar az Istentől szakattakk tanaczan : És az 
búnósókk után nem áll es nem ül az megh ezufolok kó-
zót* stb. 

Ezek között a 198. lapon van : Symbolum atha-
nasii magyarul, mit majd — véghetlen érdekes voltánál 
fogva, egyszer külön fogok közleni. 

A zsoltárok után a 204. lapon ez van irva : »Hi 
psalmi ex (olvashatlan szó) Hyeronimi latina, in Unga-
ricum Idioma translati sunt per Steph. Szentlász (lói) 
(olvashatlan szó.) 

Vajh ! tudnak-e erről Laskón valamit ? ! 
Eddig van az első időszak. 
E lapon vannak feljegyezve 1746-ból Szőllősi 

András predikátorságában és Szabó István öreg bíró-
ságában „Az Dopszai sz. ekklezsiának jószágai, melyek 
közül 1752. Ziger János predicator idejében eladtak : 
»öt paraszt vászon kék pamukkal szőtt kendőt ; egy 
zsidó pamuk kendőt ; tiz szőtt és varrott keszkenőt, egy 
pár réz gyertya tartót.* Ezek Ziger János által le van-
nak húzva, de utánna irva : S A Gyertja tartok meg 
vágynák.* 

Ezekről a gyertyatartókról eszembe jut, hogy mit 
ir Tóth Ferenc hivatolt műve 382 lapján, nev. : hogy 
sok baja volt Patai István superintendensnek a kis-kó-
máromi prédikátorral, a kit hallgatói el is bocsátottak, 
hogy kenyérből és nem ostyából szolgáltatta ki nekik az 
úr vacsoráját. Ugyancsak a kiskomáromi ecclezsiában 
az estveli könyörgéseken gyertyát gyújtottak, melyre 
nézve az oda való egyházfinak azt tette Kanizsai Pál fi 
János püspök és kiskomáromi prédikátor kötelességévé, 
hogy testve könyörgéseken a gyertyát a gyertyatartókban 
a -prédikáló székben szép módjával tegye felVájjon 
nem ebből a korból maradtak e meg a dobszai gyertya-
tartók is ? 

Második időszak. 

Latin betűk: a 261—311-ig. Tulajdonkép első te-
kintetre, inkább török vagy arab betűknek nézné az 
ember, oly annyira szokatlanok a mai szemnek, s való-
ban tanulmányozni kell elébb, hogy folyékonyan Olvasni 
lehessen. Az initiálék feketén cifrázva, de nagyon 
ügyetlenül. 

A hagyomány azt tartja, hogy Sztárai Mihály 
irása. 1545-ben élt-e még Sztarai ? (mert ez évből való 
ének van benne) kérek reá feleletet. 

E részben van 1 1 ének. 
1. Siry es ohaic kvrvzttienseg Istenhez stb. 

8 



28 vers 4—4 sorral; nota : mikor isten Ádámot 
kiűzette stb. 

A kezdő betűkből kijön: Stephanus Berekinus. 
A végén : finis. 

2. Vgan azon notara: Boltssegnek Attia szent 
szemeiddel. 

A kezdő betűkből kijön: Berekinus. 35 vers 4—4 
sorral, finis. 

3. Nota: Batorsagban Elook. Szükség erről nekunk 
giakran emlekeznunk. 

17. vers : 4—4 sorral. A kezdő betűkből kijön : 
Szabó Pál éneke, finis. 

4. Ex Augustino confacta per Mattheum Scariceum. 
Szóljunk (itt már j. van az i. helyett) az szent 

Agostonrul. 
35 vers, 3—3 sorral. Az örök boldogság szépsé-

geit irja le, curiosumkép álljon itt belőle két vers (mai 
helyes Írással.) 

8. vers. Undok sár és szemét ganéj semmi szenny 
nem láttatik 

Szörnyű hideg, iszonyú tél ingyen sem hallattatik 
Sütő hőség ártalmas szél senkiben sem vékozik (miféle 
szó ez ? nem tudom.) 

(Vége következik.) 
Kálmán Farkas. 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

Herrnhut . 
Ez évi külföldön tett utazásomban Szászországban 

a Prága-Drezdai vasúti fővonaltól jó nagy kitérést tettem, 
Tetschen s Warndorf felé, hogy Herrnhutot vagyis 
inkább a herrnhuti felekezetet megismerhessem. 

Ha az ember Herrnhut felé közeledik, már az 
útban fekvő községekben, mint Grosz-Schönauban, Iieyne-
waldeban, Ebersbachban stb. tömérdek dicséretet hall 
a herrnhuti lakosok kitűnő erkölcsi magaviselete felől. 
S hogy e dicséretek nem túlzottak, arról volt alkalmam 
meggyőződni. Herrnhut tiszta, emeletes házai közt 
sétálgatván, az utcán igen kevés emberrel találkoztam, 
minthogy e községben állítólag heverő egyén nincsen ; 
s akik itt-ott láthatók, azok rendesen csendben, senkivel 
össze nem állva, mennek rendeltetésűk helyére. Ugy 
tetszik az embernek, mintha valami szentvárosban csupa 
szent emberek közt lenne, s ha csak egy napig is időz 
köztök, csakugyan csaknem szenteknek fogja a herrn-
hutiakat tekinteni. Én eddig azon nézetben valék, hogy 
a herrnhutiak ábrándozok ; de másfélnapi itt tartózko 
dásom alatt meggyőződtem a felől, hogy nem ábrán-
dozok, hanem igen vallásos emberek. Vallásosságuknak 
tulajdonítható, hogy köztök rablók, tolvajok, kárcsinálók, 
civódók, fösvények, csalók, dorbézolok, kéjencek, kártya-
hősök s herék nincsenek ; hanem úgyszólva, mindnyájan 
becsületesség, munkásság, békesség és jótékonyság által 

tündökölnek. Házasságtörés, viszálkodó-házasság, gyer-
meki háladatlanság, káromkodás, hazugság stb. Herrn-
hutban ismeretlen bűnök; ennélfogva az egész község-
ben szegény ember nem is található. Ha valaki törté-
netesen mégis gonosz tettet visz véghez, s ennek gonosz 
tette, vagy egy másodiknak kártétele, egy harmadiknak 
henyesége, s tán egy negyediknek dorbézolása stb. 
nyilvánosságra jut : az ilyen bűnös, vagy hibás egyént 
az egyházi elöljáróság maga elébe idézi, s ha ez előtt 
bűnös tettét vagy nemtelen életmódját nyilvánosan meg 
nem bánja, és nyilvános fogadást nem tesz bűnös szen-
vedélyének elhagyására ; ez esetben a herrnhuterek 
gyülekezetéből s ezzel egyszersmind minden herrnhuti 
családból kizáratik. 

A herrnhutiak vagy úgy nevezett testvérek kevesen 
vannak ugyan; de azért a világ minden részében 
vannak gyülekezeteik. Németországban 24, Angliában 
32, Éjszak-Amerikában 53 gyülekezetük van: úgyszin-
tén Svajcban, Csehországban, Svéd-Norvégországban, 
Grönlandban, Labradorban, Dél-Afrikában, Surinamban, 
Himalaya vidékén, Ázsia, Nyugoti-Indiában s Ausztráliá-
ban is vannak több gyülekezeteik, melyek ügyes missio-
náriusaik által hozattak létre. Ezen, a világ öt részében 
elszórt herrnhutiak, testvérgyülekezeteknek, Brüder-Ge-
meine vagy evang. Brüder-Unitátnek nevezik magokat, 
s egyes tagjaik egymást mint már említém. testvérek-
nek, Brúder und Schwester, sőt még a kis leánykák is 
a lelkészeket testvéreknek nevezik. Midőn Bauer lelkész-
hez mentem, őt első ízben meglátogatandó, egy, körül-
belül tizenkét évesnek látszó leánykától kérdezém laká-
sá t ; az erre szemembe néz s ily kérdést intéz hozzám: 
Suchen sie den Brúder Bauer ? melyre természetesen 
azt felelém : ja den Brúder Bauer. 

Az első lelkész, aki egyszermind püspök is, Müller 
' nevezetű, kissé büszke embernek látszik ; meglehet kii-

lömben az is, hogy rossz időben látogattam meg, mert 
ottlétem alkalmával előbb a nőtestvérek, majd az özve 
gyek házának felügyelőnőjével volt elfoglalva. Bauer 
lelkész azonban, aki egyszersmind a népiskolák felügye-
lője, sokkal szívesebb egyéniségnek latszik. O elvezetett 

• egy iskolába is, a hol a tanoncok Binschedler vezérlete 
alatt igen értelmes feleletek által tűntek ki. Különben 
nen is csuda, hogy a herrnhuti népiskolákban a tanulók 
kitűnők ; hiszen minden tanítónak legfeljebb csak negy-
ven tanítványa van. Mikor jutunk mi a tejjel s mézzel 
folyó Magyar Kanaánban annyira, hogy minden nép-
tanító keze alatt csak negyven tanítvány leend ? 

Az elébb említett Binschedler tanitó, mielőtt Herrn-
hutban tanítóvá lőn, 13 éven át grönlandi missionarius 
volt. O szeretett volna ugyan Grönlandban missionarius 
nak maradni; de neje nem volt képes az ottani élet-
módhoz, különösen pedig az ottani hideghez hozzászokni 

Herrnhutban különösen három nagyobb épület 
vonja magára az ember figyelmét: Az úgynevezett Bru-
derhaus, a Schwesterhaus és a Wittwenhaus. A Schwester-
haus nagyobb leánykák nevelő intézete, melybe vi-



déki leánykák is felvétetnek. A mult évben mintegy 
50 ily vidéki leányka nyert itt magasabb kiképeztetést. 
Az özvegyek házában a világ minden részeiből ide 
menekülő özvegységre jutott herrnhuti nők vétetnek föl 
bizonyos csekély fizetésért. A nyomorult és tehetetlen 
özvegynők azonban ingyen ellátásban részesülnek halá-
luk napjáig. 

A herrnhutiak vallásossága, mint már fentebb em-
lítem, páratlan. Közöttök bűnnek tartatik, ha valaki ün-
nepen vagy vasárnapon az isteni tiszteletet elmulasztja. 
Ennélfogva vasárnap délelőtt és délután is a templom 
az isteni tisztelet alkalmával tömve van hallgatókkal. 
Hideg, meleg, sar, zord idő, őket az isteni tisztelet lá-
togatásától vissza nem tartja ; ő nekik az isteni tiszte-
letben való részvétel a legnagyobb élvezet. A mely 
herrnhuti az isteni tisztelet látogatását kétszer vagy 
háromszor ok nélkül elmulasztja, az kizáratik a testvérek 
gyülekezetéből. 

Egyházi szertartasaik egészen sajatsagosak. Ha 
valaki közülök meghal, halalat nem a toronybeli ha-
rangszó, hanem nehany trombita szózatja adja a népnek 
tudtára. A temetésre kitűzött időben aztan mindenki, 
aki a temetésen részt akar venni, a templomba megy, 
a nők mindnyáján gyász- vagy fekete öltözékben. A 
midőn a résztvevők a templomban összegyülekeztek, 
a halottas ének orgonakiséret mellett kezdetét veszi. 
Az éneklés közben beérkezik a fungens lelkész tisztes 
fekete öltözetben, könnyű kerek bársony süveggel a 
fején, egyenesen a szószékbe menve, a hol leül. Miután 
a halotti gyülekezet jó hosszú ideig énekel, egy kar-
éneket zengenek el s a halotti egyházi beszéd csak ez-
után veszi kezdetét. A lelkész ülve tartja a halotti be-
szédet. Ennek bevégezése után újra karének, majd a 
gyülekezet éneke következik. Ezután az egész gyász-
gyülekezet a templom udvarara megy, a hová a koporsó 
fekete lepellel bevonva a templomi gyászszertartás alatt 
kivitetik, s itt egy rövid ima elmondása után a kopor-
sóval megindulnak a temető felé. Elől megy a zenekar, 
csaknem folytonosan gyászdarabokat hangoztatva ; ez-
után a nagyobb tanulók élén egy tanitó, ezek után 
magánosan a diakónus, ezután a koporsó 6 férfi által 
vitetve; a koporsó után a gyászoló felek; végre a többi 
halottkisérők párosan. A temetőbe két sűrű fasor vezet. 
A temető kapuja fölé e szavak irvák nagy betűkkel: 
,Christus ist auferstanden von den Todten.* A halotti 
gyülekezet a sirnal megállapodván, elsőben ujolag a 
zenekar ad elő egy gyászdarabot; ezután a diakónus 
újra egy imat mond el, s az ima befejeztével a legszo-
morúbb zenekíséret mellett a koporsó a halottvivők ál-
tal többszínű, szép szövet segélyével lassan lebocsáttatik 
a sírgödörbe. Miután a koporsó a sűrű faágakkal feléke-
sített sirba leeresztetett, a halottvivők a szövetet a sirba 
dobjak. E gy rövid áldás elmondása, és még egy szomorú 
zenedarab előadása utan a halottas gyülekezet ismét a 
legnagyobb komolysággal és csendben, szintén folytonos 
zenekíséret mellett azon rendben, a milyen rendben el-

indult, visszamegy a templom udvarára. Itt legutoljára 
még egy gyászindulót elfú a zenekar, aztán szétoszlik 
a gyülekezet. 

(Vége következik.) 

Kármán József. 

I R O D A L O M . 
Lapunk 1879-ik évi 45-ik számában röviden elő-

adtuk volt, hogy a magyarországi egyet. ág. ev. egy" 
ház birtokában levő Luther végrendeletének kéziratát 
egy kiküldött szakértő bizottság hitelesnek ismerte el. 
A bizottság jelentése a -német lapokban is közöltetvén, 
egy Reusz Károly nevü német historicus elbizakodott 
hangon írt, hosszú cikkben a bizottság jelentését mysti-
fikatiónak bélyegezte, azt állítván többek közt, hogy a 
nevezett végrendelet eredetije a heidelhergi egyetemi 
könyvtárban őriztetik s a látogatóknak üvegkeret alatt 
mutogatják. Erre Doleschall Sándor bpesti ev. lelkész, 
mint a bizottság egyik tagja Heidelbergába fordult 
Dr. Zangemeister főkönyvtárnokhoz, s ettől azt az ér-
tesítést vette, hogy a heidelbergi könyvtárban Luther 
eredeti végrendelete nincsen. Meggyőződvén ekképen a 
német tudós egyik állításának hazugságáról, fáradságot 
vett magának Doleschall úr Reusz többi állításainak 
tarthatlanságát is kimutatni és a birtokunkban levő nagy-
becsű ereklye hiteles voltát minden kétséget kizárólag 
bebizonyítani. Doleschall ur dolgozata leginkább a né-
meteknek szól, kik Reusz hamis állításait nagy hűhóval 
colportálták, s ezért munkáját német nyelven adta ki 
ily címmel: „Luthers Testament. Besprochen von E. A . 
Doleschall, ev. Pfarrer in Budapest. Mit einer Photoli-
thographie der Originalurkunde.4 A nagy reformátor 
családi viszonyait is ismertető kis munka érdekét nagy-

; ban emeli a kérdéses okmány gyönyörű facsimiléje. 
Ára 1 márk v. 60 kr. o. é. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Király Pál állami tanitóképez-

dei tanárt, lapunk kitűnő munkatársát, az a megtisztelő 
kitüntetés érte, hogy — alkalmasint Reclus ajánlatára, 
kinek földrajzi nagy művét fordította — a Montélimar-
ban székelő dauphinéi ,Société d'astronomie populaire* 
tiszteletbeli tagjává választotta meg. Király ur, ki a 
francia viszonyoknak nálunk egyik legalaposabb isme-
rője, eddig is szoros összeköttetésben állott a francia 
tudósvilág számos kitűnőségével, valamint különösen a 
délfranciaországi protestánsokkal; őszintén kívánjuk, hogy 
mostani kitüntetése még bensőbbé tegye összeköttetését 
francia barátainkkal. — Dr. Andorka Elek a pátrói és 
szepetneki ev. egyházak felügyelője, Andorka János 
somogyi ev. esperes, Barla Szabó József visontai, Begedi 



István istvándii, Dómén;/ József nagyberényi, Kiss Endre 
szentbenedeki, Kórmendy Sándor hedrahelyi ref. lelkész 
és esperes, és Verbay István csurgói ref. lelkész, So-
mogymegye állandó választmányi és népnevelési bizott-
sági tagjává választatott meg. — Vácon e héten merény-
letet követtek el a fegyházi ref. lelkész ellen. Kovács 
József, a legmegrögzöttebb fegyencek egyike, magános 
erkölcsi oktatást kért Batta Mihály ref. lelkésztől, de alig 
nyitotta meg börtöne ajtaját a börtönőr, a fegyenc ráro-
hant s. egy beretvával halántékon sújtotta. A nagy 
sikoltás hallatára a lelkész kinéz a kihallgató szoba 
ajtajan. Kovács meglátva őt : otthagyja az elájult börtön-
őrt, s e szavakkal; »kutya, most meg fogsz halni!* 
a kihallgató szoba felé rohan. Batta magára húzta az 
ajtót, melyet azonban a fegyenc a felső üveg boriték 
betörése után mégis kifeszített. Most iszonyú dulakodás 
fejlődött ki közöttük. Minthogy azonban a lelkész lélek-
jelenlétét el nem veszité : valahogy mégis kimenekült a 
szobából s az emeletre szaladva egy üres cellába futott. 
Kovács azonban itt is rátört s leterité őt a tőidre. Batta 
erősen védte magát s kifacsarva a gonosztevő kezéből 
a beretvat : azt messze eldobta. Erre Kovács e szava-
kat ordítozva: „nem fogod többé olvasni a bibliát* neki 
esett a lelkész szemeinek s hatalmas ökleivel ki akarta 
azokat helyükből tolni. Batta nagy nehezen ismét talpra 
állott, s lefelé futott a lépcsőkön. Üldözője azonban 
gáncsot vetett neki: mire a lelkész földre rogyott. Ek-
kor aztán Kovács az ismét kezébe kaparított borotvával 
felhasitá Batta hasat. Ez alatt az ájultságából felocsúdott 
börtönőr egy pár fegyenccel a lépcsőhez sietett. De a 
dühöngő, fegyenc-társainak egyikét szintén megsebesí-
tette, s végre iszonyatos tetteit mintegy megelégelve : 
önkényt visszatért cellájába, hol csak másnap, s akkor is 
adaz küzdelem után tudták elfogni. A merénylet előre ki-
gondolt terv szerint hajtatott végre ; s e terv kivitelére a 
javitó osztály egészen alkalmas volt. E helyiségnek 
ugyanis mindkét bejárata folyton be van zárva, a cellák 
szintén becsukvák, s az egész osztályra csupán egy bör-
tönőr vigyáz. Az osztályban levő fegyencek ugyan hal-
lották a lármát, de bezárt szobáikból ki nem jöhettek. 
A két bejárat is zárva levén : a többi osztályokból sem 
érkezhetett segitség. E szerint midőn Kovács a börtö-
nőrt leütötte, bátran üldözhette a lelkészt. A merénylet 
áldozatai közül ketten u. m. a lelkész és a börtönőr 
életveszélyes sebeket kaptak. Batta arca egészen el van 
torzulva; szemei vérben úsznak s iszonyúan meg van-
nak dagadva. Egyébiránt állapota eddig még megnyug-
tató. Csak a még be nem állott sebláz ne váljék vég-
zetessé a derék lelkészre, ki ernyedetlen buzgalmanak 
lön aldozatává. O ugyanis Kovácsot, ki sem tanulni, sem 
a templomba járni nem akart, nem szűnt meg jóra buz-
dítani. Ép ez bantotta a megrögzött gonosztevőt, ki 
jó akarattal eltelt lelkészét ellenségének tekintette s 
mint ilyet, minden áron megakarta gyilkolni. — A val-
ias- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Könyves Tóth 
Mihály és Kémethy Lajos debreceni ref. lelkészeknek a ne-

velés és tanügy terén kifejtett íigybuzgó és eredmény-
teljes fáradozásaikért, Debrecen városának pedig az elmúlt 
négy év alatt népnevelési és közoktatási célokra tett 
200.000 frtot meghaladó áldozatáért, elismerését nyilvá-
nította. — A nagy-kőrösi ref. főgymnasium volt növen-
dékeihez azon alkalomból, hogy Ádám Gerzson igazgató 
február 22-én ünnepli tanársága negyedszázados jubileu-
mát, fölhívást intéz a Szüts Ferenc tanár elnöklete alatt 
alakult rendező bizottság. E nap emlékét egy Adám 
Gerzson nevét viselő alapítvány létesítése, esetleg a jubi-
lánsnak átadandó emléktárgy beszerzése által veli a bi-
zottság leghelyesebben megünnepelhetőnek, miért is a 
főgymnasium volt tanítványait adakozásra szólítja fel. 

* A Jogtudományi Közlöny az 53. §. dolgaban a 
kir. tábla fölmentő Ítélete ellen történt keserű felszóla-
lásokra reflectálva, ezeket mondja : „Ha áll az, ami a 
kir. tábla ítéletének indokolásában foglaltatik, hogy a 
keresztyén egyén vallásfelekezete nem változtatható meg 
18 éves koráig, hogy sem a keresztelés, sem az anya-
könyvbe vezetés az ily egyénnek a törvényben megálla-
pított felekezetét nem alterálja : akkor ezen egyéneknek 
a vallásfelekezettel kapcsolatos személyi minősége a 
törvényben megállapított eredeti felekezetük szerint dön-
tendő el. A vegyes házasságban élő prot. apa fiúgyer-
meke, akit kath. lelkész keresztelt is meg és vezetett 
anyakönyvbe, protestáns marad. Házassága prot. nővel 
nem vegyes házasság; kath. lelkész meg nem esketheti; 
a házassági akadalyok rá nézve a prot. szabványok sze-
rint itélendők meg ; a házasság érvénye felett nem a 
szentszék, hanem a polgári bíróság ítél ; gyermekei pro-
testánsok, házassága fölbontható.* 

* A nagyvárad i ref. egyház f. hó 16-diki tanács-
ülésén Máté Lajos interpellátiot terjesztett elő az iránt, 
hogy miért nem részesíttetnek minden iskolában valla-
sos oktatásban a ref. gyermekek. Ennek folytán a lel-
készek utasíttattak, hogy e tárgyban a tanfelügyelővel 
egyetértőleg mielőbb intézkedjenek. Ugyanakkor fogad-
tatott el Halász József azon sajátságos ajánlata, hogy 
1000 frt alapítványt tesz az egyház javára, ha az egy-
ház az ő leendő sírját gondozza. 

* Kossuth La jos nagy hazánkfia reánk nézve igen 
érdekes kéziratának másolatát közli a Magyarorsz. és a 

j Nagyv. mult heti száma. A sátoraljaújhelyi ev. leány-
egyház 1827-ben tartott gyűlésének jegyzőkönyve ez, 
mely elejétől végig Kossuth Lajos által sajátkezüleg íra-
tott. E jegyzőkönyvben két igen nevezetes határozatra 
akadunk. Az egyik a következő : „Különösen figyelemre 
méltatván az egybengyűlt ecclesia a nemzetiségnek a 
a maga kebelében is lehetség szerént leendő előmozdí-
tását . . . . rendeltetett, . . . . hogy a predikatio mind-
étig és egyedül magyar nyelven tartasson, az Úr vacsoraja 

| mindazonáltal magyar, német és tót nyelven szolgaltas-
j son ki.* A másik határozat „végképen eltörültnek* 

nyilvánítja az addig szokasban volt oftertórkimot s az 
egyház költségeinek fedezésére a predicatiók alatt tör-
ténni szokott tányérhordást. Ez érdekes okmányt, az 
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újhelyi filia ügyeinek rendezésére Zelenka Pál elnöklete 
alatt kiküldött bizottság beterjesztette a hegyaljai egy-
házmegye gyűlésének, mely elhatározta, hogy a jegy-
zőkönyv, ha tulajdonosa az újhelyi leányegyház nem 
kifogásolja, gondosabb megőrzés végett az esperességi 
vagy a kerületi levéltárban helyeztessék el. Egyszers-
mind kérdéssel fordult Kossuthhoz az iránt, hogy ha 
csakugyan sajátjának ismerné el a jegyzőkönyvet, szí-
veskednék ezt az okmányon igazolni. A kérdésre Kos-
suth, Baracconeból 1880. sept. 30-áról keltezett, s Lich-
tenstein Józsefhez, mint a hegyaljai e. megye világi fel-
ügyelőjéhez intézett levelében, igenlőleg felelt. E jegy-
zőkönyv, melynek hitelessége e szerint kétségtelen, be-
cses adalékot szolgáltat Kossuth ifjúkorának ismereté-
hez. Kiderül ebből, hogy nagy hazánkfia, már fiatal 
koraban is, mint a s. a. újhelyi leányegyház jegyzője 
és presbytere, tevékeny részt vett az egyházi önkor-
mányzati ügyekben. Lelkesítő példát meríthetne Kossuth 
ilyetén magatartásából különösen az a nemzedék, mely 
ahol csak szerét ejtheti, siet kivonni n.agát a snobiie 
ofiicium^-ok teljesítése alól. 

* A klasszikai nyelvek tanításáról és tanulásáról 
lapunkban többször volt mar szó, s többek közt Török 
Pál superintendens tett ez ügyben nagyfontosságú nyi-
latkozatot. Most Dr. Schliemann, Trója ismert fölfede-
zője, ki eltekintve a keleti nyelvektől, a legtöbb modern, 
valamint a latin és ó-görög nyelven is ír és beszél : sIlios, 
a trójaiak varosa és országa* című uj művében, melyhez 
önéletrajzát adja függelékül — leírja, hogy miként tanult 
ő meg görögül, mely leírást, a lapunkban ez ügyben 
közzétett cikkeknek mintegy gyakorlati illustratiója gya-
nánt ím itt közöljük egész terjedelmében : „Két éven át 
kizarólag az ó-görög nyelvvel és irodalommal foglalkoz-
tam és pedig azon idő alatt futólag majdnem minden ó 
klasszikust átolvastam, az Iliást és Odysseát azonban 
ismételten. A görög nyelvtanból csak a névragozást s 
a rendes és rendhagyó igéket tanultam, de a nyelvtani 
szabályok megtanulásával drága időm egyetlen szempil-
lantását sem vesztegettem. Mert, miután láttam, hogy 
ama fiuk közöl, kiket 8 éven at, néha még tovább is 
az unalmas grammatikai szabályokkal kinzanak, egyetlen 
egy sem tanulja meg a nyelvet s nem képes egy egy-
szerű görög levelet megírni, a nélkül, hogy százával ne 
követné el a legdurvább hibákat, azt kellett következ-
tetnem, hogy az iskolában követett módszer a lehető 
legtévesebb. Véleményem szerint a görög nyelvtant csakis 
gyakorlat utján lehet elsajátítani, azaz a klasszikai pró-
zának figyelmes olvasása, és mintadarabok könyvnél-
küli megtanulása altal. E rendkívül egyszerű mód sze-
rint az ó-görögöt ugy tanultam meg mint valami élő 
nyelvet. Es most egészen folyékonyan irom s bármiről 
minden nehézség nélkül fejezem ki magamat. A nyelv-
tan minden szabalyaval teljesen imerős vagyok, habár 
nem tudom, hogy benne vannak-e a nyelvtanban vagy 
sem. S ha megesik, hogy görög irataimban valaki hibát 
akar felfedezni, kifejezesem helyességét mindenkor be 
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tudom bizonyítani az által, hogy a klasszikai ódákból 
rögtön ismételek olyan részletet, melyben az általam hasz-
nait fordulatok és kifejezések előfordulnak. Virchov ta-
nár a klasszikai nyelveket hasonló módon tanulta meg. 
Virchov ezeket irja e tárgyról : 13 éves koromig egy 
pomerániai városban magántanitásban részesültem. Utolsó 
tanítóm az ottani második lelkész volt, rögtönözve for-
díttatott és íratott velem igen sokat ; s e mellett egyet-
len egy grammatikai szabályt sem tanultatott meg ve-
lem. Az ó nyelvek ily módon való megtanulása annyi 
gyönyört szerzett nekem, hogy nagyon gyakran olyan 
fordításokat is készítettem magamnak, melyek nem vol-
tak föladva. Mikor Cöstlinbe küldtek a gymnaziumba, 
az ottani igazgató latin nyelvbeli jártasságommal annyira 
meg volt elégedve, hogy az iskolából való eltávozá-
somig kedvében maradtam. Másrészről Grieben, a görög 
nyelvtanácsos, ki theologiát végzett volt : gyakran a 
csalás gyanújával illetett, mert sehogy sem tudta megér-
teni, hogy miképen készíthet valaki jó görög fordítást 
a nélkül, hogy Buttmann görög nyelvtanát könyv nél 
kül tudja.* 

* Biblia-fordítások revisiója. A Luther fordította 
ó-testamentom revisiójara 1871-ben kiküldött bizottság, 
f. évi sept. 21—oct. 8-dikáig Halléban fogja megtartani 
nagy gyűlését. A bizottság által megváltoztatott helyek, 
melyekhez minden érdeklődő hozzászólhat, tömött nyo-
mással vannak kiemelve. A beérkezett próbaivek össze-
hasonlítása, s az azok fölötti tanácskozas lesz feladata a 
nagy gyűlésnek. — Az angol uj-testamentom revideált 
revisióját már szedik s a jövő hónapban Londonban 
hagyja el a sajtót. 

* Aranykönyv . Kármán József ujverbaszi ref. lel-
kész a dunántuli egyházkerület altal létesítendő slavo-
niai-daruvári missióra száz forintnyi alapítványt tet t , 
melynek hetes kamatát, amint a missionárius állomását 
elfoglalandja, minden uj év elején lefizetni ígéri. Vajha 
minél több követőjét registrálhatnánk! — Özv. Veress 
Józsejné sz. Majthényi Rozália ezer forintot alapított évi 
ösztöndíjul a kolozsvári ref. collegium jó igyekezetű sze-
gény növendékei számára. A derék nő jótékonyság 
gyakorlásával szenteli meg anyai bánatat, mely őt, fia, 
a kolozsvári collégium egykori növendékének halálaval 
érte. Alapitvanya is fiának, Veress József orvosnövendék-
nek nevét viseli. 

* Renan londoni felolvasásai. Hibbert Róbert an-
gol polgár nagy alapitvanyt tett arra a célra, hogy en-
nek kamataiból vegyes közönség előtt tartandó vallás-tör-
ténelmi felolvasások jutalmaztassanak. Miután Müller Miksa 
a hindu vallásról tartott felolvasásokat, ugyanez az alapít-
vány abban az élvezetben részesíté az angol közönséget, 
hogy Renan ,Róma befolyásáról a keresztyénségre* 
ertekezett. Renan, mint angol lapok írják, utolérhetlen 
kitűnő előadó. Népszerű előadasa lebilincselő tarsalgas 
a közönséggel, melynek jelentékeny része nőkből áll. 
, A keresztyénség eredetéről* szóló két kötetes munká-
jának quintessentiaját adta elő öt előadásban. Szerinte 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 



a keresztyénség általában Róma műve, s a hierarchiát 
egyenesen Róma teremtette, míg többi részét, mint a 
szent könyveket, szertartást, ünnepnapokat és dogmákat 
többé kevésbé kisázsiai eredetűeknek tarthatni. Főbb vo-
násaiban ez a tartalma londoni felolvasásainak, melyek 
a vallásos dolgok iránt annyira érdeklődő Angliában 
hetekig a legnevezetesebb irodalmi eseményt képezték. 

* * Gyászhír . Lapunk zártakor vesszük a szomorú hírt, 
hogy Molnár Imre, Fejérmegye volt törvényszéki birája 
és a mezőföldi ref. egyházmegye segédgondnoka, élte 
71-ik évében f. hó 20-án Bpesten elhunyt. Hűlt tetemei 
f. hó 23-án d. u. 3-kor tétetnek le örök nyugalomra 
Székes-Fehérvarott. Béke poraira ! 

N E C R O L O G O K . 
A régi gárda fogy. Azok az úgynevezett nagy-

szabású emberek egymásután dőlnek, s tekintve az időt 
és a viszonyokat, melyekben élünk, tán végképen kihal-
nak. A régi gárda egyik nagyszabású tagja volt Mádi 
Pappszász József ur is, kinek halálát jelenteni van-
nak hivatva e sorok azoknak, a kik őt tisztelték, becsül-
ték. Sokan tisztelték s becsülték, habár szeretni tán 
csak azok szerették, kik patriárchális életének környeze-
tében, s nagy szelleme gazdag áradatának élvezetében 
részesülni szerencsések voltak : tehát rokonai, barátai. O 
volt Heves vármegyének második ref. vallású alispanja, 
a mi abban az időben nagy dolog volt s bizonysága 
annak, hogy vallásat nem tekintve, az érdemet jutalma-
zák benne s általa. A forradalomban kineveztetett sep-
temvirnek, s a debreceni ítélő tábla elnökének, — de a nagy 
napok gyászos végződése miatt magas állását el nem 
foglalhatta, s mint minden hazafi, a kit nem üldöztek 
— tenki birtokának csendes magányába vonult, s mint 
nőtlen magános ember itt is végzé éltét, miután mint 
egyházmegyei tanácsbiró adta még egyszer gazdag tapasz-
talásu munkássága jelét. Végre erről is leköszönt, s ha-
nyatló ereje miatt a közügytől visszavonva magát, csupán 
könyveiben, s szeretett hazája leendő felvirulásának édes 
reményében élt, s midőn hiába várt, midőn ez nem — 
sőt ellenkező történt, kérdésemre tMi lészen ebből?* 
elbúsulva, mindig ezt feleié ismételve „a jó Isten tudja* 
ta jó Isten tudja* édes fiam. 

Tiszta hazafiúi érzetét mind végig megtartotta, ha-
bár — a bölcsek szokása szerint — nem fitogtatta, csak 
annyit mondott és meg is hagyott, hogy sírja felett 
egyedül csak tmint a szép hives patakra4 s a szózat, egy 
rector vezetése alatt hat iskolás gyermek által énekeltes-
sék az elmondott egyszerű halotti ima után. Igy történt. 
Egyszerű élet, egyszerű könyörgés, egyszerű éneklés, mégis 
megható s épen mert egyszerű, oly magasztos. 

A december 23-án kiszenvedett földi rész dec. 26-án 
karácsony második napján adatott át az anyaföldnek 
testvére porai mellett, az ősi birtok kertjében most hó-
val fedett, majd kizöldülendő s árnyat adó susogó hárs-
fák szomszédságában, mintegy jelképezve általok a ha-
lált és feltámadást vagy jobban mondva Jia van halál, 
lesz feltámadás.* Béke lengjen sírja felett. Áldás lebegjen 
a 80 évet töltött Mádi Pappszász József porai felett. 

Csengery József, 
átányi ref. lelkész. 

A diákok, s valamennyiünk »generális Pali bácsija* 
T. Szobi Pál nagy-peszeki reform, lelkésztársunk nincs 

! többé 1 . . 
Szabadjon nekem, mint a ki az elhunytat közelebb-

ről ismerém, életrajzát néhány sorral e lapokban leirni ; 
s ezáltal az őt ismerőknek kimultát tudtul adni. 

Szobi Pál született Kis-Szecsén (Barsm.) 1813-ban 
szegény földmives szülőktől. Elemi tanulmányait ugyan-
ott végzé. Aty ja nem akará őt taníttatni, de a 11 éves 
gyermek — bátyjait Losoncra vivő apja után szökött ; 
s az apa felismervén a gyermekben a tanulási kedvet 
és tehetséget : őt is magával vivé Losoncra — a barsi 
tanulók akkori Parnassusába. Sok nélkülözések, szenve-
dések után elvégzé iskoláit Losoncon — Steller profes-
sor idejében — a philosophiaig, s onnét Pápára ment a 
theologiát folytatandó. Iskolái bevégzése után Nagy-Sal-
lóba ment academicus rektornak, s ott kitöltvén a 3 
évet : garam-vezekényi segédlelkész le t t ; honnan 11/2 

év múlva a garam-kis-sallói gyülekezet hivá meg lelké-
széül, mit ő el is fogadott. Itt vevé nőül az akkori barsi 
esperes Nt. Szabó Péter ur leányát, a széplelkü s mi-
velt Szabó Erzsébetet. Huszonhét évet töltött Kis-Sallón : 
midőn a nagy-peszeki ref. gyülekezet hivá lelkészéül 
1870-ben. Itt vesztette el nejét hoszszas betegeskedés 
után ; itt nősült másodszor — Selmecy Julianna aszszonyt 
választván élettársul ; kinek karjai közt hűnyt el f. hó 
10-én — hoszszas betegeskedése után — életének 68-ik 
évében. Gyermekei nem maradtak, mi sokszor bántá őt 

I életében. Szokásos víg kedélyét halaláig megtarta. Eze-
lőtt néhány nappal mondá nekem is : hogy nemsokára 
elmegy az „Ajalom völgyébe4 ! De ezt csak az értheti, 
ki őt éltében ismeré. Irodalmilag is munkálkodott, a 
„Vasárnapi Újság 4 , „Ker. CsalacP-ba stb. ; mint lelkész 
pedig : az egyház és népe javat hordozá szivén - kész 
lévén „mint jó pásztor4 a juhokért életét is adni. 

Végrendeletében több jótékony célű intézetről is 
- - vagyonához mérten — megemlékezett; mi, még ha-
lála után is, a jó és szent ügy buzgó bajnokának bi-
zonyítja őt. . . . 

Temetése f. hó 12 én vol t ; de a hózivatar miatt 
néptelenebb volt, mint vártuk és érdemelte volna. Ko-
porsóját özvegye s mostoha gyermekei és mindnyájunk 
részvétel könyei közt kisértük a végnyugalom helyére. 
A boldogult felett t. Bogyó Lajos tergenyei lelkész ur 
tartott beszédet a templomban — IV. Móz. 20 r. 29 v. 
alapjan ; a sírnál t. Bacsa Béla füzes-gyarmati lelkész ur 
mondott egy szép és sikerült oratiot, ecsetelvén a lel-
készi pálya fény- és árnyoldalait. Ezen két beszédet meg 

j koronázta mintegy a Nt. Jókai Lajos esperes ur által 
mondott rövid, velős s költői hasonlatokkal teljes, szívre-
ható elmélkedés az udvaron. 

Nem hiszem, hogy az ifjabb nemzedék közül — ki 
e vidéken jart — lenne olyan, ki ne ismerte s emlegetné 
ő t : emlékezzék meg róla most is, midőn nincs többé ! 

Mindnyájan kik őt ismertük : a hű lelkész, jó ba-
rát és ismerős : „generális Pali bácsi4 porainak kíván-
junk nyugalmat s békét ! A béke szelleme lengje körül 
sírját ! Vezekényi Viktor. 



A D A K O Z Á S O K . 
A Prot. Egyh . és Isk. Lap mult évi folyamának 

1518-ik lapján következő szavakat i r tam: „a T a r c z y -
alapra tett adakozások annak idejében e lapok hasáb-
jain névszerint közöltetni s így nyugtatványoztatni is 
fognak,* ez igéretemet beváltom most még azon ok-
ból is, hogy a kiknek talán az adakozásra vonatkozolag 
megjegyzéseik volnának, azokat velem közölni szívesked-
jenek. Kis Gábor. 

Czike Lajos ívén : Czike Lajos leik. 2 frt, Kis Elek 
1 frt, Bóday Vilmos 1 frt, összesen 4 frt. — Kerecsényi 
János ivén : Kerecsényi János 2 frt, Dienes Lajos 3 frt, 
Leitner Endre I frt, Avas Ferenc 1 frt., ossz. 7 frt. — 
Barsi Miklós leik. 2 frt. Kemencky Lajos leik. ívén : 
Kemencky Lajos 1 frt, Mohácsi László tanító 1 frt, 
összesen 2 frt. — Miklós Károly kir. törvényszéki biró 
ívén : Dr. Benicky Ferenc ügyvéd 3 frt, Kovács Lajos 
ügyvéd 3 frt, Sebestyén Lajos ügyvéd 2 frt, Miklós 
Károly 3 frt, össz. 11 frt. — Molnár Adám kir. ügyész 
ívén : Nagyvasváry Sándor 10 frt, Bató Balint 10 frt, 
Száky Dénes 10 frt, Kálmán Rudolf 5 frt, Sándor Mik-
lós 5 frt, Szentmiklósy Dezső 5 frt, Neuman Soma 2 
frt, Szabó György 3 frt, Bartusek József 1 frt, Tóth i 
Lajos I frt, Asztalos Aba 1 frt, Nagy Vilmos 2 frt, 
Pulay Géza 1 frt, Berénkey Antal 5 frt, Mike Károly 

2 frt, Molnár Ádám 10 frt, összesen 73 frt. 
Szigethy János lelkész ívén: Szigethy János 1 frt, 
Sós Lajos tanitó 50 kr., Szatmáry József községi jegyző 
50 kr. összesen 2 frt. — Gál György lelkész ívén : Gál ( 

György 2 frt, Bodor Sándor tanitó 1 frt, összesen 3 I 
frt. — Stettner Ignác leik. 2 frt, Csuthy Károly 5 frt, 
Sarlay Károly 5 frt, Kis Károly ívén : Mocsy Lajos ügy-
véd 2 frt, Bertha József leik. 1 frt, Kis Károly lelkész ! 
1 frt, összesen 4 frt. — Mezey János ívén : Mezey János 
lelkész 1 frt, Hodosy Gábor tanitó 1 frt, össz. 2 frt. — 1 
Szalay József lelkész 5 frt, Szap ref. egyház 2 frt, 
Csorba Farkas leik. 5 frt, Szabó Endre lelkész 5 frt. 
Egy íven id. Sárközy Béla 5 frt, ifj. Sárközy Béla 2 frt 
50 kr., Sárközy Géza 2 frt 50 kr. össz. 10 frt. — Vida Lajos 
ügyv. 10 frt. Keck Endre ívén : Keck Endre leik. 1 frt, 
Zsilli Péter tanitó 1 frt, Varga István tanár 10 frt, 
összesen 12 frt. — Jezernicky Kálmán leik ívén: Jezer-
nicky Kálmán 3 frt, Raposa Sándor tanitó 1 frt, Babos 
Ferenc tanitó I frt, össz. 5 frt. — Balog Gábor ügy-
véd 10 frt. Hamary Dániel honvéd törzsorvos ívén: 
Hamary Dániel 10 frt, Hamary Dánielné 5 frt, Hamary 
Béla 3 éves jogász 2 frt, Hamary Melinda 2 frt, Ha-
mary Kornél 3. gymn. tanuló I frt, Palffy István hon-
véd főhadnagy I frt, Márkus Antal ügyvéd 2 frt, Dr. 
Ligethy József 2 frt, Horváth Böske 2 frt, Cibor Pal hon-
véd főhadnagy, hadbiró 2 frt, összesen 29 frt — liéthe 
ref. egyh. és lelkésze Gyenge Károly 10 frt, Somogyi 
Gyula leik. 3 frt, Záborszky Gyula 5 frt, Dezse Gyula 
ügyvéd 5 frt, Szabó Sámuel legfőbb itélő törvényszék 

elnöke 50 frt, Széki Elemér tanár 3 frt. Dömény Pál 
ívén: Dömény Pal jegyző 1 frt, Dömény Elemér 50 
kr. Politzer Miksa 1 frt, Bocsor Antal 20 kr., Dömény 
Ilonka 30 kr. N. N. Ádánd I frt, össz. 4 frt. — Saary 
István földb. 10 frt, Dr. Öreg János tanár 5 frt, Szászi 
József leik. 5 frt, Pap Gábor superintend. 5 frt, Dr. 
Kövy József orvos 2 frt, Fáncsik János Edinburgban ta-
nuló 3 frt, Dr. Závory Sándor orvos 10 frt, Halász 
Vince Ráckeresztur 200 frt. Gueth Sándor esperes ívén: 
Gueth Sándor leik. 10 frt, Pap György tanitó 3 frt, 
össz. 13 frt. — Szabó Lajos leik. ívén: ifj. Szabó Lajos 
leik. 2 frt, Csekey Flóris ügyvéd 10 frt, Besse Dávid 
ügyv. 1 frt, Dömötör Dávid ügyv. 2 frt, Dómján Lőrinc 
kereskedő I frt, Csekey István ügyv. 1 frt, Jókay Jónás 
gondnok 2 frt, összesen 19 frt. Kálmán Károly leik. 2 frt, 
Csaby Miklós s. leik. 3 frt. Márton Miklós leik., Kovács Gá-
bor tanitó, és Tóth István gondnok ívén : Csákberény ref. 
egyh. 10 frt, Marton Miklós leik. 2 frt. Kovács Gábor tan. 
50 kr., Tóth István gondnok 50 kr., Biró István presb. 
50 kr., Denke István presb. 50 kr. Bonc István presb. 
1 frt. Tóth Mihály presb. 30 kr., Czirák János presb. 
50 kr., öreg Denke István presb. 50 kr., Angyal Endre 
jegyző 2 frt., Huszár Pál 15 kr., Tóth Pál 10 kr., ifj. 
Fülöp István 10 kr., Czirák György 10 kr., Czirák Pál 
8 kr., Fövényi Pál és József 10 kr., Páncél Sándor 10 
kr., Fövenyi András 10 kr., Fövenyi Gergő István 10 
kr., Rigó Pál 9 kr. Tóth József 20 kr , Kovács Pál 10 
kr., Áldott József 20 kr., Német Mihály komornik 50 
kr., ifj. Bokodi Istvánné 20 kr., id. tobányi Pataki 
István 50 kr., Udvari Sándor 20 kr., ör. Rácz János 
10 kr., Kovács Ferenc Mihály 10 kr., özv. Pataki Ist-
vánné, Rác Anna 20 kr., Szarka Páncél Sándor 20 kr., 
ör. Pánczél András 10 kr., ör. Bokodi István 20 kr., 
Sarok Péter 20 kr , Zsoldos Pál 20 kr., Baki János 10 
kr., Kuti Huszár András 10 kr., ifj. Tóth Mihály 15 kr., 
özv. Tóth Palné, Kis Anna 10 kr., Pap József megyei 
szolga ro kr., Grünfeld Simon 20 kr., Csák-Berény 
község 2 frt., Szili József megyei szolga 20 kr., Vas 
Mihály község birója 20 kr., Huszár István urasági 
szolga 20 kr., Herceg Salamon 20 kr., László István 
14 kr., ifj. László József 15 kr., Németh János 20 kr., Bo-
kodi János 10 kr., Szőke László István 10 kr., Huszár 
Sándor 2o kr., Fülöp Gábor 20 kr., ifj. Pánczél Pál 10 
kr., Siki Udvari János 10 kr., K. Szabó János 10 kr., 
özv. Tóth Palné, Kovács Katalin 20 kr , Páncél István 
10 kr., László Sándor 10 kr., ör. Bokodi János presb. 
1 frt., Huszár Erzsébet 30 kr-, Fehér Udvari Mihály 9 
kr., Főszegi Paloki István 50 kr., Egy valaki 25 kr. 
összesen 30 frt. — Badic.s Jmre birtokos 25 frt, Hor-
váth Gábor leik. 5 frt, Lalcy Dániel tanár 10 frt, Váry 
Szabó Sámuel leik. 10 frt, Nagy Sándor leik. 4 frt, Baki 
Gábor leik. ívén : Baki Gábor 2 frt, Héjas Károly mér-
nök 2 frt, Hodosi Ferenc tan. 1 frt. összesen 5 frt. — 
Beödók Pál leik. ívén: Beödök Pál 1 frt. Kur Imre 
tanitó 50 kr, Tildi Ferenc I frt, Fekecs Kálmán 1 fit. 
Ref. egyh. 50 kr. összesen 4 frt. — Bódog János leik. I frt. 



Valaki Mihályházán 50 kr., Hetessy Vince tan. 50 kr., 
Saary Lajos ügyvéd 10 frt, Steinberger Lipót ügyv. 2 frt. 
Csiba Mihály leik. ívén: B. Patony ref. egyház 1 frt 
40 kr., Tárnok Gyula tan. 40 kr., Csiba Mihály 1 frt, 
összesen 2 frt 90 kr. Puskás István seg. leik. ívén : Fa 
Imre leik. 2 frt, — Puskás István I frt, Tóth József tan. 
1 frt, összesen 4 frt. Bécsi Bálint leik. ívén : Antal Dé-
nes 40 kr., Katona József 1 frt, N. N. 2 frt, összesen 
3 frt 40 kr. — Bogár József ívén : Bogár József és Lenárt 
Lajos hivatalnokok 1 frt, Fördős Lajos leik 20 frt. 
Medgyaszay Vince leik ívén : Medgyaszay Vince 2 frt, 
Borsos Endre tan. 1 frt, összesen 3 frt. — I f j . Thury 
Károly seg. lel. ívén : Gyalog Mihály 50 kr, ifj. Thury 
Károly 1 frt. összesen 1 frt 50 kr. — Pogány István ívén : 
Pogány J. 1 frt 50 kr. Babos Kálmán 1 frt 50 kr. össze 
sen 3 frt. — László József leik. ívén : László József 20 frt, 
Kóczán Lajos tan. 2 frt, Lángi Gyula tan. I frt, Benedek 
Lajos tan. I frt, Csaplár István seg. leik. I frt, Kis 
Mór jegyző 3 frt, Józsa Károly orvos 1 frt, összesen 
29 frt. — Mocsy Antal leik. ívén: Kazay Gyula ügyvéd 
15 frt, Mocsy Antal 3 frt, Szalay József jegyző 1 frt, 
összesen 19 frt. — Kovács Géza leik. 1 frt, Fodor János 
tan. ívén: Fodor János 2 frt, Fodor Kocsis Krisztina 

I 2 frt, Kis Dénes 2 frt, Kac Péter 1 frt, Csorba Lajos 
1 frt, Bajcsy Károly 1 frt, Bott János 1 frt, összesen 
10 frt. — Mészáros Gyula birtokos 25 frt, Sárközy Dé-
nes birtok. 25 frt, B. f . Ka jár lelkészség ívén: Nagy 
Áron 2 frt, Szalay Lajos I frt, Szikszay Pál 2 frt, Ösz-
szesen 5 frt. — Mezgay Gál tan. I frt, Micskey Imre s neje 
Soer Anna ajánlanak s felszólítás után 1 hóra fizetnek 
100 frtot. Domanovszky Endre tan. ajánl. 25 frt, Bar-
thalos Mihály esperes ívén : Barthalos Mihály 2 frt. Ba-
lassa Lajos 1 frt, Antal Károly 1 frt, Szekeres Mihály 
1 frt, Komjáthy János 1 frt, Seregély György 1 frt, 
Hetesy Lajos 30 kr., Vida Péter 1 frt, Zsoldos Sándor 
1 frt, Babarci Ferenc gazda 1 frt, Varga Lajos 1 frt, 
Balla Gábor 1 frt, Mező Dániel 1 frt, összesen 13 frt, 
30 kr. — Ósi ref. egyház 6 frt 80 kr., Cserna István 
leik. 2 frt, Kocsis József leik. I frt, Jókay Károly ívén : 
Jókay Károly birt. 10 frt, Kácz Lajos 2 frt, Tubó János 
2 frt, Tatray József 2 frt, Csorba István 2 frt, Csorba 
Gáspár 1 frt, Vida Ferenc leik. 2 frt, Kovácsy János 
ügyv. 2 frt, összesen 23 frt. 

(Vége következik.) 

HIRDETÉSEK. 
T k T T l T T ^ Y ke re s t e t i k e g y VI gymn. osztá lybel i t anu ló mellé. B ő v e b b ér tes i tés t á d 
Í M J t l V J C l J L l V F Dr . T á t r a y , K é s m á r k o n . 

KÖNIG IR,. 
l e l készné l , Budapes ten ( V á c i - ú t 34. sz.) k a p h a t ó k i—6 

E munkák utánvét melletti megrendelésre bérmentesen küldetnek meg postán. 

1) B i b l i a i k é z i k ö n y v . Kalauzul a Szent - í rás t a n u l m á n y o z á s á h o z . K ész í t e t t e D r . A n g u s 
József, a royal asiatic socie ty t ag ja . L e l k é s z e k és t heo log i á t t anu lók s z á m á r a . A n g o l b ó l 
fo rd í tva 4 6 ív, f ö l d a b r o s z o k k a l ; v á s z o n b a k ö t v e 3 fr t 8 0 kr. 

2) A z a r á n d o k ú t j a . (Képekkel . ) E g é s z vászonba , címmel, 25 ív k ö t v e . . . . 

» » fél » » 2 5 » » 
3) B i b l i a i f ö l d r a j z . (Képekke l ) Pa lás t ina f ö l d a b r o s z á v a l 2 3 x/4 ^ > 

> » > > finom k ö t é s b e n . . . . ^ 
4) B i b l i a i r é g i s é g e k . > , fö ldab roszáva l 23 y > 

> » » i finom k ö t é s b e n . . . . 
5) H a j n a l p í r . (Képekkel) egész v á s z o n b a 70 kr . fűzve 
6) N a p f e l k ö l t e , „ > 70 kr . fűzve 
7) Dr . S a p h i r : K r i s z t u s é s a z í r á s ^ >:> 

8) F r i g y e s K a t o n a , 3 k é p p e l ; i / 2 > > ^ 6 0 kr . fűzve 
9) K r i s t ó f v é n k i n t o r n á j a v . : „ o t t h o n , é d e s o t t h o n - " 3 k é p p e l n >> 5 0 kr . fűzve 

20) J e z u s s z a v a i a z e l f a r a d t a k h o z . E l m é l k e d é s e k a h ó n a p minden e g y e s n a p j á r a 

8 0 
70 
7 0 
9 0 
70 
9 0 
4 0 
4 0 
6 0 

3 0 
3 0 

5 

Felelás szerkesztő és kiadd-tulajdonos : 1Dr. B a l l a . g - l T ^ ó r . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L 
VIII. ker. Mariautca 10. sz. I. sm. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 
félévre 4 frt őO kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

Teljes száxrxTJL péld-éirLyolsijkieLl mind-ég- szolgálhatunk. 

Előfizetési felhivás 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP" 
18Sl-dik évi, huszonnegyedik, 1-ső félévi folyamára. 

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 io-ik szám alatt) kér jük küldeni. 

Laptu la jdonos és felelős szerkesztő 
Dr. Ballagi Mór. 

A zsidókérdés és a prot. egyház. 
Nekünk, magyarországi protestánsoknak, egyá-

talában nincs szükségünk arra, hogy még a zsi-
dókérdéssel is megterheljük magunkat. Van mi 
nekünk úgyis elég bajunk és gondunk; csak ezek-
kel legyünk képesek megbirkózni. Ha mégis egy 
tekintélyes németországi protestáns lap nyilatko-
zatát a zsidókérdésben jónak látjuk lapunkba 
fölvenni: tesszük ezt főképen azért, hogy lássák 
olvasóink, mennyire áthatotta Németországban az 
antisemitikus mozgalom a társadalom minden kö-O 
rét, még az egyházi köröket is. Tévedne azonban, 
aki azt hinné, hogy az alábbi felszólalás csak-
ugyan a protestáns egyház érdekében történt s 
hogy a német protestánsok csakugyan fenyeget-
tetve látják érdekeiket a zsidóság uralma által. 
Németországban a zsidókérdés tisztán kenyérkérdés 
s ahhoz ép annyi köze van egyik vagy másik fele-
kezetnek, mint nekünk például ahhoz, hogy a leg-
közelebbi választások alkalmával melyik politikai 
párté lesz a győzelem. De mindenesetre jellemző 

a nagy német nemzetre nézve, hogy megijed at-
tól a maroknyi zsidóságtól, s hogy félelme legyőz-
vén műveltségét, erőszakos rendszabályoktól sem 
riad vissza, melyekkel magát megvédhetni reméli. 
Pedig ha a hatalmas német nemzet, amelynek 
erényei egy cseppel sem állnak hátrább a zsidó 
faj erényeinél, nem bízik magában, hogy szorgal-
mával, életrevalóságával, eszével képes lesz az 
ősök által meghóditott területen uralmát, fölényét 
fentartani: mit szóljunk, mit tegyünk mi magyarok, 
a kikben — valljuk be őszintén — mindazon eré-
nyek mai napig sem izmosodtak meg annyira, 
hogy a versenyt zsidó polgártársainkkkal kiállhat-
nánk. A versenyben — sajnosan kell tapasztal-
nunk — mi húzzuk a rövidebbet. Ha valahol, 
ugy mi nálunk, a zsidóság mind nagyobb és na-
gyobb tért foglal el a társadalom körében, s ma-
holnap azon vesszük észre magunkat, hogy az ál-
lami életet is ez az életrevaló faj fogja dominálni. 
A pénz, az ingó vagyon zsidó kézben van s az 
ingatlanból is egymásután kicseppennek a régi ma-
gyar családok, kastélyaikról a vakolattal együtt 
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lehull az ősi címer is, s a kastély termeit, melyek-
hez annyi régi, családi emlékek fűződnek, az , u j 
földesúr* szállja meg. 

S mindezek dacára mi magyarok a zsidót 
soha sem üldöztük: a kenyéren soha sem vesz-
teink vele össze/ Ez az a türelem, amelyre büsz-
kék lehetünk, a mely még akkor sem hagyott el 
bennünket, midőn 48-ban egy-két városban a né-
met elem, különösen a német mesterlegények pél-
dát mutattak arra, hogy a türelem nem olyan 
erény, amelyet a zsidóval szemben szegre ne le-
hetne akasztani. 

Mi tehát eltűrjük, hogy a zsidó köztünk gyara-
podjék : eltűrjük, hogy ur legyen ott, ahol — ha 
a történelmi jogokra akarnánk támaszkodni — 
miénk lenne a hatalom. Hanem azt már aztán meg-
követeljük attól a zsidótól, aki köztünk és utánunk 
él, hogy magyar legyen szívvel lélekkel. S mert 
részint tőle függő, részint tőle nem függő okok-
ból a zsidóság nagyrésze ma sem magyar : eny-
nyiben nálunk is van zsidókérdés. 

A kérdés, hogy miképen olvasszuk be a 
zsidót a nemzet testébe, minden nagyobb revolu-
tio nélkül megoldható; csak idő, a társadalom 
részéről türelem s a törvényhozás részéről egy 
kis bölcseség kell hozzá. Ha mindezekkel párosul 
zsidó részről az akarat : akkor a cél elérése biz-
tosítva van. De midőn a kérdést ugy formulázzuk 
a mint a németek jelenleg, hogy mi módon ráz-
zuk le a zsidót a nemzet nyakáról, mi módon 
iojtsuk el a zsidóban a vele született szorgalmat, 
tehetséget, életrevalóságot, hogy ne boldogulhas-
son : akkor a zsidókérdés vagy megoldhatlanná 
válik, vagy vissza kell térnie az emberiségnek a 
sötét középkor borzalmas ereklyéihez és hagyo-
mányaihoz, hogy eszmét és eszközöket szerezzen 
a megoldáshoz. 

Ez utóbbit sem a protestantismus, sem álta-
lában a keresztyénség nem ajánlhatja az emberi-
ségnek. A keresztyénségnek ellenkezőleg a fele-
baráti szeretet elveit kell hirdetni. Kétszeres kö-
telessége ez akkor, a midőn a politikai és társa-
dalmi élet olyan problémáinak megoldása van 
szőnyegen, melyek az emberi szenvedélyeket kü-
lönben is provokálják. Sajnálattal kell konstatál-
nunk, hogy az Alig. Luth. Ev. ICirch. Ztg., mely-
nek cikkét alább közöljük, mint egyik keresztyén, 
még pedig felvilágosult és szabadelvű keresztyén 

felekezet organuma nincs tisztában hivatásával, 
midőn a német politikai lapok harci riadójában 
részt veszen. Ezzel nemcsak hogy a saját repu-
tatiójának nem használ, de még ama riadó össz-
hangját is megzavarná, ha ugyan a farkasok or-
ditásában valaki összhangot lenne képes felfedezni. 

Az emiitett lap cikke, Gáber Lajos, kishonti 
ev. főesperes urnák hozzánk beküldött fordításá-
ban igy hangzik: 

Egy idő óta azt tapasztaljuk, hogy Németországban 
már nemcsak egyes hangok emelkednek a modern zsi 
dóság ellen, hanem a közérzület nagy mérvekben felhá-
borodott ellene, felismervén benne nemcsak a keresz-
tyénség ellenlábasát, hanem a legutóbb magalapított nagy 
németegység ellenségét is, a ki a jelenkorban kifejtett mate-
rialistikus tanok és nemzetgazdászati vagyoni előnyös 
állása folytán felülkerekedve, ugy egyházi és vallási, 
mint nemzetiségi tekintetben is, szerfelett veszélyesnek 
lenni bizonyult. 

Minden kétségen felül áll ugyanis, hogy nemcsak 
a két első nagy hatalom, a pénz és a sajtó összponto-
sul mindinkább a zsidóság kezében, hanem az emanci-
pdtió tökéletes kiterjesztése óta, azon zsidók száma is, 
a kik nyilvános szolgálatra, u. m. bírói, ügyvédi és or-
vosi pályára szánják magukat, mindinkább növekszik. 

Ehez járul még, hogy a német birodalmi bank a 
zsidó elem igazgatóságanak, a nagy néptömeg pedig 
egyes uzsorásoknak lévén áldozatul oda dobva, az így 
hatalomban megerősödött zsidóság pióca módra kiszí-
ván a keresztyén társadalom vérét, most már a német 
nemzeti érzület legszentebb kincseiből gúnyt űzni, és 
azokat szidalmazni merészkedik, s ezen szidalmazást 
mar sportszerű kedvteléssel gyakorol ja ; mely sértő és 
arcátlan magaviselete által a zsidóság a német társada-
lomban már majdnem tűrhetlenné vált. 

Csodálkoznunk e szerint nem lehet azon nagyszerű 
revolution, mely mai napság Németországban a zsidó-
ság ellen kitört, sőt csodálkozni lehetne inkább azon, 
hogy annak kitörése mindekkoráig késett, mely kése-
delem onnan magyarázható ki, hogy a nép rétegeiben 
feladták volt már a reményt is, hogy a felülkerekedett 
modern zsidóság uralmát megtörni, s azon hálót, melylyel 
ez a keresztyén társadalmat nemzetgazdászatilag körűi-
fonta, széttépni lehetséges volna, és így a nagy tömeg 
már kész volt belenyugodni ezen mostani nyomasztó 
helyzetébe, melytől szabadulni kilátása nem volt. 

Tökéletesen gyermekies némelyeknek azon állítása, 
hogy Stöcker s még egynéhány egyéniség nélkül nem 
lenne széles Németországban antisemitikus áramlat ; 
ellenkezőleg annak történelmileg szükségkép ki kellett 
fejlődnie, s nem is fog az mind addig megszűnni, míg 
tökéletesen megfejtve nem lészen, a mi alkalmasint még 
sok komoly és beható küzdelembe fog kerülni. 

A jogászvizsgáló bizottság egyik tagja, legköze-



lébb oda nyilatkozott magánkörben, hogy a szigorló 
jogászok 50®/0-a már is zsidó. Miután pedig a zsidóeman-
cipatió csak 1869 ben mondatott ki : a fenebbi adat 
alapjan csaknem biztosan kiszámítható azon időpont, a 
midőn az összes bírói és ügyvédi személyzet fele zsidó 
lesz s miután másrészről a pénz és a vagyon mindin-
kább a zsidók kezeiben összpontosul, nem alaptalan 
ama következtetés, hogy jövőben a zsidóság még in-
kább képes lesz fiait felsőbb, tudományos pályákra kül-
deni. 

Ha azon fél millió zsidóságnak, mely Németor-
szágot lakja, csak némi kis tisztességérzete lenne is, bi-
zonyára őrizkedett volna a bírói pályát oly tömegesen 
megrohanni; hanem ők ügy viselik magokat, mint tö-
kéletes parvenuk, s eddigi győzelmeiket, a melyeket 
maguk erejéből soha sem vivtak volna ki, most a leg-
kihivóbb módon igyekeznek kizsákmányolni. 

Ugyan mit szólna a nemes angol nemzet ahhoz, 
ha nemzeti világhírű bankjok igazgatósága zsidó kezekben 
volna ? vagy meddig tűrnék Svájc republikánusai saj-
tójukat zsidó kezekben? 

Mentől csendesebben fejlődött azonban Németor-
szágban a jelenlegi zsidó-ellenes mozgalom, s mentől 
természetszerűbb módon tört ki a mostani felrobbanás, 
annál tartósabb és mélyebb lesz az. 

Nem a birodalmi gyűlés elé terjesztett petitio te-
remtette meg az antisemita mozgalmat, hane.Ti ez csak 
megtörte azon kérget, mely alatt az eddig elfojtva volt 
s most mindenki azon csodálkozik, miképen lehetett oly 
sokáig tűrni egy idegen uralmat, mely csak addig tart-
hatott, míg a lenyűgözöttek meg nem számlálták magu-
kat. Mihelyest azonban ez megtörtént, azon pillanattól 
fogva, a zsidókérdés Németországban hasonló azon hajdan 
elzárt óriáshoz, a ki régi börtönébe többé vissza menni 
nem fog. 

Miként értelmezik a zsidók jelenlegi társadalmi 
helyzetöket, a felől félreérthetlenül felvilágosít bennünket 
Dr. Samternek I .iegnitzben, 1860-ban, a „Porosz Néplapé-
ban közzétett nyilatkozata. Nevezett doktor ur min-
denekelőtt kegyesen konstatalni méltóztatik, hogy zsidók 
lesznek azok, a kik a felvilágosodás és népszabadsag 
koraban elfoglalandják a nemesség és aristokratia által 
elhagyott helyeket, s anyagi túlnyomó erejök mellett 
ők lesznek azok, a kik a szellemi élet minden ágaban 
uralkodni fognak, azután világosan kivánja annak beös-
merését, hogy a zsidó népnek veleszületett előnyei és 
fölényei vannak, s hogy nem puszta képzelem az, a mi-
dőn a zsidóság, támaszkodva vallásos szent könyveiben 
foglalt nyilatkozatokra, azon erős hitben él, hogy mi 
atyáink Intene, fölemclé Izrael népét, a föld valamennyi 
népei fölé.* ,Nem látják-e at — ugyn.ond tovább ezen 
szakállas tudós — ezen Ígéretnek valódi értelmét, me-
lyet az ur Zebaoth, a mi ősapánknak tett, s a mely 
bizonyára be fog teljesülni, hogy Izrael népének egyko-
ron alattvalói lesznek a föld minden népei ? Gondolják 
talán, hogy az Ur ezen kijelentésében a zsidó királyok 

alatt álló egyetemes monarchia eszméjének adott kife-
jezést ? O nem ? Jehova azért szórta szét a zsidókat a 
föld kerekségén, hogy ők valamenyi nép között legye-
nek a kovász, végtére mint kVálasztottak ők nyerjék el 
az uralmat mindenek fölött. Csak ezen és semmi más 
uton és módon juthatunk mi zsidók általános uralomhoz.* 

Ép oly kevéssé hagynak kétségbe a zsidó Írástu-
dók azon viszony felől, melyben ők a Judaismust a ke-
resztyénség irányaban lenni állítják. Egy rabbi ezeket 
írja : „Ezek a korlátolt és rövidlátó keresztyének azon 
vannak, hogy itt vagy amott tőlünk egy lelket elszakít-
sanak, s fejedelmileg örülnek, ha ezt tehetik ; azt azonban 
nem veszik észre, hogy mi is missionálunk és pedig job-
ban, ügyesebben, eredményesebben mint ők, s hogy mi 
az ő talajukon tért tér után nyerünk. Csak egy kis idő 
még, s mindenki, a ki igazán művelt a keresztyének 
között, nem fogja Krisztust szükségeim, s ép ugy kész 
lesz Krisztus nélkül lenni, mint mi. Közéig azon idő, 
melyben a keresztyénség többsége vissza fog térni a 
mi isteni hitünkhöz. A jövő a mienk. Mi a tömeget ész-
revétlenül térítjük.® 

Ily értelemben írt egy zsidó tudós — Philippson, — 
hogy t. i. a keresztyénség nem volt egyéb és nem 
lehet más, mint a Judaismus egyik alárendelt játékszere, 
arra szánva, hogy ennek metaphisikai magasztosságát 
a pogányok számára megközelíthetővé tegye ; most 
azonban, midőn azon missióját betöltötte, a Judaismus 
kebelébe szükségképen vissza kell térnie. 

Egy mainzi zsidólap legközelebb következő nyilat-
kozatot bocsájtott napvilágra : , A modern journalistika 
a szabadelvű és keresztyén világot tökéletesen meghó-
dította. A német zsidóság jelenleg oly erősen, oly 
óriásilag és változatlanul működik a tudomány uj ki-
művelésén, hogy a keresztyénség túlnyomó része, tudva 
nem tudva, a zsidóság altal vezettetik.* 

Valóban ez a szóban levő idegen uralom kétféle, 
t. i. a a zsidó nép uralma, és a modern zsidóvallás 
uralma, mely mind a kettő oda irányul, hogy a keresz 
tyén egyházat és a keresztyén vallást kiirtsa, a német 
nemzeti szellemet pedig elfojtsa. 

Sajnos dolog, hogy még sokan vannak, a kik a 
modern zsidóságot a mozaismussal és az ó testamentomi 
zsidósággal összetévesztik, s e miatt a zsidóság elleni 
küzdelemről hallani se akarnak, annal sajnosabb körül 
mény ez, minthogy mi nekünk nem a mozaismussal, 
hanem annak egyik torz kinövésével, a talmudismussal, 
a mely a keresztyénséggel ép ugy, mint a mozaismus-
sal homlokegyenest ellenkezik, gyűlt meg a bajunk. 

Az ó szövetség szükségkép előkészité az újszövet-
séget ; a jelenlegi talmudismus vagy a modern zsí-
ság ellenben az uj szövetség megsemmisítésén működik. 
Azért ama rabbi igen jól tudta, mit mond akkor, a 
midőn azt merte állítani, hogy a judaismus már nagy 
mérvekben fölöslegessé tette Krisztust, s közel all azon 
ponthoz, a midőn őt végkép nélkülözhetővé teszi s el-
feledteti. 



Nem csuda tehát s nem is esetleges dolog, hogy 
a mostani akár sociáldemokratikus akár materialistikus, 
de mindenkor a rendezett állami és egyházi hitélet ellen 
irányult mozgalmak, áramlatok és ármánykodások élén 
mindenütt a zsidóság harcol első sorban s legvakme-
rőbben. 

Ezen áramlatok, ezen zsidó fondorlatok, a melyek 
a keresztyén államokat és általán véve a keresztyén 
társadalmat alapjaiból kiforgatni igyekszenek, fölébresz-
tették a német nemzetet mély aléltságából, mely ébre-
désnek első világrenditő szózata oda dörgé a jelenlegi 
vakmerősködő talmud-zsidóságnak az első megállj-1. A 
többi még csak ez után fog következni. 

Ballagi Géza. 

T Á R C A . 
Az ágostai evangélikusok énekei. 

— Ajánlva Kálmán Farkas urnák. — 

E lapok mult évi utolsó számában Kálmán Farkas 
ur több hasábon át bizonyítgatja Bogisich Mihály ur 
ellenében, hogy: de bizony vannak a reformátusoknak 
magyar énekeik. Azonban, mig mást igazit, maga esik 
hibába, midőn, a miben saját felekezetét védi, ugyan-
abban az ágostai hitvallásuakat vádolja. Engedje meg 
tehát, hogy a miben ő oly buzgósággal védi egyházát, 
mi is helyre igazítsuk minket sújtó tévedését. 

Azt mondja u. i.: „Hogy az ágostai hitvallású ev. 
atyafiak általában minden magyar dallamot elhagytak 
e század eleje óta s helyette tökéletes németeket vet-
tek át, ez az ő dolguk ; ez nem terhelheti s nem is 
terheli egészben a reformatiót. Nem is csuda, mert hisz 
az ő felekezetük Magyarországon még ma is legnagyobb 
részben nem magyar ajkuakból áll*. Nem tudom elkép-
zelni, hogyan írhatott ilyet K. F. ur, a ki különben 
oly buzgón foglalkozik az egyházi ének-ügygyel. Annyira 
sem méltatta e a mi énekeinket, hogy legalább egy futó 
pillantast vetett volna azokra, mielőtt Ítéletet mond rólunk ? 
No akkor jobban teszi vala, ha egyátaljaban említésre 
sem érdemesít bennünket. Mert ha csak egyszer is bele 
tekint akár énekes-, akár chorál-könyviinkbe, nem írhatta 
volna az idéztem szavakat. 

Én ugyan valami nagy zeneértő nem vagyok, 
de annyit minden zenebeli ismeret nélkül el. lehet gon-
dolni, hogy a mi a reform, énekeskönyvben magyar 
nóta, az az evangélikusban is az. Már pedig ott van j 
épen az egyik például felhozott „Krisztus Urunknak" 
a mi könyvünkben is. Es több ének is van ott ezen 
nótára. 

Nos igen. E század elejéig együtt énekeltünk ; de 
már csak azért sem illet minket K. F. ur vádja egész 
általánosságban, mert sok gyülekezetünk egész az ujabb 
időkig megtartotta a régi közös énekes könyvet, a 
Gradualt. Es mikor külön uj énekes könyveket szerkesz- ! 

tettünk is e régi helyett, mik voltak azok egyebek, 
mint a Gradualnak kivonatai, bővítve ujabb énekekkel. 
A mikor aztán a reformátusok elsőséget adtak a fran-
cia eredeti zsoltároknak, az evangélikusok pedig az újba 
„felvették amannak javát s lelkét4, felesleg-valónak 
tartván azoknak, a kik ebben még zsidó zsoltárokat 
kívánnának, megmondani: hogy ezen könyv tele vagyon 
keresztyén zsoltárokkal, az az : Isten dicséreteivel stb. 
(1. győri „Keresztény uj énekes könyv. Előbeszéd 1811.) 
És hogy az ujitók a „java s lelke* gyanánt nem töké-
letes németeket vettek át, azt megláthatja akárki, a ki 
akár az idéztem győri énekes könyvbe, akár a kerületi 
énekes könyvbe (Keresztyén Énekes könyv az ágostai 
vallástételt tartó evangélikusoknak a Dunántúl levő su-
perintendentiája által. 1839.) bepillant. 

Aztán meg tessék nézni Chorálkönyvünket, (ki-
adatott a dunántuli ág. hitv. ev. Egyházkerület altal 
1873) mely is kiadatását az előszóban egyik azzal indo-
kolja, hogy „ez hazánkban az első gyűjtemény, mely 
számosabb magyar és szláv egyházi dallamot foglal 
magában® és aztán ad egy külön részt az egyházkerü-
let magyar gyülekezetei számára. Ugyan mire való volna 
ez, ha a gyülekezetek nem énekelnének magyar dalla-
mokat ? E külön rész áll 37 számból, melynek egy ré-
sze az 1778 Debrecenben megjelent, másik része egy 
1798-ik énekeskönyvből vétetett, egy részt pedig „a 
szerző semmiféle nyomtatott munkában nem talált*, 
honnan vette tehát? A nép szájáról, a falusi tanítóktól. 
(Bár még többet is gyűjtött volna.) És még sem vol-
nának-e nekünk magyar nótáink? 

Hiszen pl. az „Istenfélők mily boldogok vagytok* 
első ütemeinél az ember nem tudja, nem az lesz e be-
lőle, h o g y : „Úgy el megyek, meglássátok® vagy pedig 
„Kitették a holttestet . ' Én legalább több hasonlatot 
találok ezen nóták között, mint a „Krisztus urunknak* 
meg a „Csorda pásztoroknak* között (1. Bogisich ur 
cikke). Aztán meg „Jézus Istennek báránya,4 „Előtted 
állok drága Jes.* ha ez nem magyar nó ta ; akkor az 
sem az, hogy : „Csak egy szép lány van a világon.* 
Mar pedig ezek és még többek, akar a megoszlás előtti 
időből valók, akár a református rector, akár lutranos 
tanitó ajkán termettek, azt én nem tudom, nem kuta-
t ó n , de hogy énekes könyvünkben megvannak és min-
den (idősebb) magyar tanítók által énekeltetnek, az bi-
zonyos. Tessék megnézni, megpróbálni! Szolgáljon ez 
helyreigazitásaul K. F. ur tennebb idéztem állításának, 
hogy az ágostaiak általában minden magyar dallamot 
elhagytak* volna. 

Végre is távol legyen tőlem, hogy az ily hazafias 
versenygést gáncsolni akarnám, de annál a kérdésnél, 
hogy melyiknek fáján fészkelt az a fülemüle, a melyik 
ily szépen dalol — fontosabbnak tartom azt, hogy ezen 
fülemüle dalait, a hozzáértők minél szorgalmasabban 
összegyűjtenék. Még most lehet, még vannak régi rec-
toraink, a kik a néptől tanultak énekelni, de már igen 
ideje, mert az ifjabb nemzedék csak a kótát tudja. 



Es meg egyet, mivel már benne vagyok. Igen 
kérek minden hozzáértőt, ne tiltsa fáradságát, vegye 
elő felekezete énekes könyvét, és osztályozza annak 
énekeit, a melódiák könnyebb és nehezebb volta és hang-
terjedelem tekintetbevételével, kisebb és nagyobb ta-
nulók számára valókra. Ha ehhez még a szebbeket meg-
csillagozza, a silányabbakat pedig zárjelbe teszi, annál 
jobb. Igen jó hasznát venné ezen munkálatnak minden 
vallástanitással és vallástankönyvvel foglalkozó ! 

Turcsányi A. 

A munka kezdetén. 
III. 

Sárkeresztur, 1881. Jan. 5. 
Kedves Nagytiszteletii úr ! 

Nyitva tehát előttem a tér a nemes munkálko-
dásra ! . . . Eszméket ébreszteni, terveket csinálni, hang-
zatos Ígéretekkel, fennkölt elhatározással lépni a pályár?, 
szép és dicső dolog; de magában véve még nem elég. A 
mai világ tetteket vár. A szó előtte nem egyéb üres 
frázisnál, melyre csak mosolyogni lehet s a legforróbb 
lelkesedés is csak az ifjú sziv kedves, de hamar hervadó 
virága, mely legfölebb pillanatnyi élvezetet nyújt, de 
gyümölcsöt nem kell tőle várni. 

„Mutasd meg tehát hitedet a te cselekedeteidből !(< 

Ez a szózat hangzék felém, midőn az üdvözlések és is. 
merkedések napjai után eljött végre a munka ideje is. 
Raj ta ! mutasd meg, mire vagy képes a cselekvés terén ; 
mennyit birsz megvalósítni azokból a szép eszmék s ter-
vekből, melyeket pár évvel ezelőtt („lelkészi pályám 
kezdetén* című dolgozatban) magad elé kitűztél. 

Ilic Rhodus, hic Sal ta! En istenem, légy segít-
ségül az én erőtlenségemnek ! . . . 

Hogyan kezdjek a munkához, mi a legsürgősebb, 
a legégetőbb tennivaló egyházamban, gyülekezetemben ? 
Ki tudja azt megmondani ! Itt az egyház anyagi 
helyzete, amott a vallásos és erkölcsi élet fogyatkozásai 
várnak reformatori kezekre : melyik elsőbb, melyik ha-
lasztható, mi legyen az első lépés a cselekvés terén ? 

Beláttam, hogy mindenekelőtt ismernem kell a 
helyzetet. Es elkezdtem tanulmányozni az egyház régibb 
és ujabb jegyzőkönyveit, iratait, számadásait ; kutattam, 
vizsgálódtam, kérdezősködtem. Azt nem nagy mesterség 
volt felismerni, hogy az egyház anyagi viszonyai meny-
nyire ziláltak. Adósság, az természetesen itt is van. 
Szerencse, hogy nem több félezer forintnál. Annál el-
rémitőbb a hívek hátralék tartozása (mintegy 2500 frt) 
a megelőző évekről. Fizetni kellene jobbra-balra s a 
pénztárban nincs egy árva fillér. A hivek pedig nem 
tudnak vagy nem akarnak fizetni. . . Kellemetlen egy 
tapasztalat ! 

De miként áll a gyülekezet vallás-erkölcsi tekin-
tetben ? Ezt már nem oly könnyű dolog hamarosan con-
statálni ; ennek megítéléséhez nem félesztendő, de évek 
kellenek ; mert csakis az egyesek lassankénti megisme-
rése után juthatni el az egész általános jellemének 

meghatározásához. Mindamellett már most is mondhatok 
annyit, részint a magam, részint mások tapasztalatai 
után, hogy e nép, mely az én lelki gondozásomra bí-
zatott, nagyon is szükségét érzi egy olyan lelkésznek, 
a ki „reformátora, vjjáteremtője kiván lenni népünk val-
láserkölcsi s közvetve társadalmi életének.**) 

Gyülekezetem lélekszáma megközelíti az ezerhét-
százat. Általában jómódú s kevés kivétellel földmives 
emberek, a kik gabonakereskedéssel s másnemű élelem-
cikkek elárusitásával ex professo is foglalkoznak. S 
épen ez az üzleti hajlam, ez a haszonkereseti s nyerész-
kedési vágy az, mi őket sok tekintetben önzőkké, anya-
gias irányuakká teszi, sőt annyira ragadja, hogy a ha-
szon kedvéért nem egyszer túllépik a puszta élelmesség 
és becsületesség hatarait. Ez az oka, hogy e nép a 
környékben többé-kevésbbé rossz hirben áll s előttem 
is eleitől fogva nem a leghízelgőbb kifejezésekben lőn 
jellemezve. E gyökeres hibán kívül egyébb hiányok is 
mutatkoznak ugy vallásos, mint erkölcsi életében. Nem 
akarom, de nem is tudnám még ezeket egyenkint el-
számlálni ; legyen elég további jellemzésül csupán any-
nyit mondani, hogy a nép, dacara egyébb hibáinak, 
szívesen s naponkint fölkeresi az istenházat, kivált mos-
tanában a téli hónapok ala t t ; lelkesen énekel, figye. 
lemmel hallgatja az igét, résztvesz a szent vendégségben, 
egyszóval igen szereti vallását, egyházat, ámde a min-
dennapi élet terén vajmi kevés tanújelét adja az igazi, 
kegyes ker. életnek s a szent célok iránti nemes áldo-
zatkészségnek. 

Oh pedig a hit jó cselekedetek nélkül meghalt 
á l la t . 

Mindezek utan beláttam, hogyha híveim vallás-
erkölcsi s szellemi életének reformálására valamit tenni 
akarok, mindenekelőtt saját életemmel, saját példammal 
kell előttük jó irányban világolnom. Be kell bizonyíta-
nom, hogy isten igéjét nemcsak hirdetni, de egyszers-
mind követni is igyekezem, hogy a mint érzek és szó-
lok a templomban, ugy gondolkodom és cselekszem a 
templomon kiviil is az életben. Másként alig van mód 
és eszköz odahatni, hogy az altalain elhintett magvak 
a hivek életében gyümölcsozésre jussanak. Vajha azért 
a/ én életem minél tökéletesebb megtestesülése lehetne 
a krisztusi elveknek s követendő példánykép azok előtt, 
kik engem pásztoruknak, lelki atyjoknak tekintenek. 

Hozzákezdtem a munkához egyszerre két irány-
ban ; egyfelől az egyház anyagi ügyeinek rendbehozá-
sára, másfelől az igének minél hathatósabb hirdetésére 
törekedtem, s törekszem folytonosan. 

Hogy miként járok el mindkét tekintetben, később 
röviden vázolni fogom. Most csak futólag kívánok meg-
említeni némely dolgokat. Először azt, hogy én jóllehet 
nem kevés súlyt helyezek arra, hogy egyházam anyagi 
tekintetben is minélelőbh jó lábra álljon, mindamellett 

* Lásd » lelkészi pályám liezdttén« c. dolgozatomat. Prot-
! Egyh. és Isk. Lap 1878. évfolyam, 1174. lap. 



azt hiszem, hogyha a létező állapotokon minden irány-
ban s gyökeresen akarunk segíteni, a legelső teendő : 
az igének lelkes és buzgó hirdetése. Ez a fő, ez az egy 
szükséges dolog. — Ennélfogva azon vagyok, hogy 
minden ünnepi s vasárnap délelőtti alkalommal gondo-
san kidolgozott, teljesen betanult, közérthető és érdekes 
beszéddel álljak fel a gyülekezetben, kiválóan ügyelvén 
arra, hogy előadásom szónoki tekintetben is kifogástalan 
és szívből jövő, lelkesítő legyen. Am azt tapasztaltam, 
hogy a vasárnap délelőtti prédikáció bármilyen szépen 
hangzik is, rendesen viszhang nélkül hangzik el a gyü-
lekezetben. Talán mert nagyon közönséges, megunott for-
maja ez az igehirdetésnek, vagy talán mert nagyon is 
altalános igazságokat fejtegetünk s a mindennapi élet-
hez nem járunk elég közel. 

Megpróbáltam azért vasárnap délutánonkint biblia-
magyarázatokat tartani, s népszerű modorban a gyakor-
lati életre alkalmazva föltárni a hivek előtt egyelőre a 
,hegyi beszéd4 szépségét és igazságait. Csakhogy itt 
megint az a bökkenő, hogy egy kezdő lelkész, ha még 
oly kitűnően képzett is, a gyakorlati életet legfölebb 
könyvekből s így csak hiányosan ismeri. Altalános élet-
és emberismeretem, dacára ifjú koromnak, nekem is van 
egy kevés, mert nyilt szemmel s gondolkodó fővel jár-
tam keltem a világban; de beláttam, hogy ezzel itt, 
Sárkereszturon, csak úgy boldogulhatok, ha magokat 
a sárkeresztúri híveket is, azoknak életét, viszonyait, 
gondolkozását, saját tapasztalásom után közelebbről 
megismerem. 

Ebből az okból, valamint a külföldön látott példa 
s több ízben tett ünnepélyes kijelentésem után, itteni 
működésem harmadik havaban, megkisérlettem tehát a 
hivek lelkipásztori látogatását is. Előzetesen egy tájé-
koztató prédikációt tartván, másnap egy presbyter tár-
saságában el is indultam a hívek házankénti látoga-
tasára. Azonnal fölismertem az ezzel járó nehézségeket, 
melyekről theoretice ugy is meg voltam győződve, de 
belattam egyszersmind az abból származó rendkívüli elő-
nyöket is. Nem lankadtam tehát s a mint időm és 
erőm engedé, örömmel kerestem föl híveimet családi 
tűzhelyüknél ; úgyhogy eddigelé mar az összes csaladok 
(33o) mintegy harmadrészénél tettem latogatást. A kí-
sérlet e szerint elég jól sikerült, legalább az eddig tett 
tapasztalatok nem hogy elriasztanának a tovább folyta-
tástól, sőt buzditólag hatnak reám, hogy a cura pasto-
ralisnak ezen nálunk még szokatlan módját híveim kö-
rében lassankint meghonosítsam. 

Majd az őszi munkálatok bevégzése után beállottak 
a földmives emberre nézve a nyugalomnak napjai. Ugy gon-
dolkodtam tehát, hogy híveimnek kedves szolgalatot teszek, 
ha őket valamivel szórakoztatom. Legjobban fogja pedig 
érdekelni őket mindenesetre a történeti dolgok népszerű 
elbeszélése. Ezért a mult év utolsó havának második 
csütörtök délutánján egyháztörténelmi előadásra hívtam 
meg hallgatóimat. A templom csaknem egészen megtelt 
mindkét nembeli közönséggel s általános érdeklődés 

közt kezdtem meg elbeszélésemet a régmúlt időkről. 
Azóta, ha temetés közbe nem jött, minden csütörtökön 
megtartottam ezen egyháztörténelmi órát, s noha az 
érdekeltség a hivek részéről valamivel alabbhagyott, az 
én kedvem ellenkezőleg annálinkább fokozódott e vál-
lalkozás iránt, mint a mely a lehető legkedvezőbb al-
kalmul kínálkozik ugy a valláserkölcsi eszmék és igaz-
ságok, valamint minden egyébb közhasznú ismeretek s 
általában az értelmi felvilágosodás terjesztésére. 

Majd a kezdeményezés után nemsokára elközelge-
tett a karácsony ünnepe is. S hogy az ahoz való ké-
születünk annál tökéletesebb legyen, elhatároztam, hogy 
az ünnepet megelőző csütörtökön és pénteken reggel 
rövid bibliamagyarázatot fogok tartani. Ugy is történt. 
A hívek nagy számmal jöttek el s odaadással hallgattak 
az igét. Nem lenne rossz - gondolám — ilyen rövid 
bibliamagyarázatokat más hétköznapokon is tartani, leg-
alább a téli hónapok alatt, mint ez másutt is szokásban 
van. Kisértsük meg : hátha sikerülni fog ? De ha nem 
vezetne is célhoz, nem lesz az által kockáztatva semmi. 
És az elhatározást tett követé . . . és azóta hetenkint 
egyszer, szerdán reggel a közönséges könyörgésen felül 
rövid bibliamagyarázatot is szoktam tat tani. Legcélsze-
rűbbnek véltem pedig ez alkalmakra a zsoltárok köny-
vét venni íöl magyarázat vagy inkább áhitatkeltés vé-
gett, mely utóbbi célra a szebb, költőibb zsoltárok kivá-
lóan alkalmasok is. 

E közben a »hegyi beszéd® magyarázatát az év 
utolsó vasárnap délutánján bevégezvén, a helyett az újév 
első vasárnap délutánján, az egyszerű könyörgéssel 
végzett istenitisztelet után, ugyancsak a templomban, 
megkezdtem a felnőtt ifjak vallásos oktatását is. Ki 
nem lehet mondani, mennyire nélkülözhetlenül szüksé-
ges az ilynemű oktatás a serdülő nemzedékre nézve. 
Nem tévedek, ha állítom, hogy csak az az egy órai 
tanítás is, melyet a 12— 20 éves mindkét nembeli 
ifjúságnak legközelebb tartottam, bizonyára maradandóbb 
hatással lesz azokra a fogékony keblekre, de talán még 
magokra a szülőkre is, mint minden eddig tartott pré-
dikációm összevéve. Nekem pedig, a tett szomorú tapasz-
talatokat leszámítva, annyi gyönyört nyújtott csak ez az 
egyetlen óra is, hogy azzal a legnagyobb faradság is 
bőven van kárpótolva. Oh, így aztán már igazi élvezet 
a lelkipásztorkodás s a lelkészi hivatás csupa boldogság. 

Ez az eset rám nézve még más tekintetben is ne-
vezetes volt ; a mennyiben figyelmem és érdekeltségemet 
nagyobb mértékben felhívta az ifjú nemzedék vallásos 
és erkölcsi neveltetésének roppant fontosságú ügyére. 
Gyülekezetünk iskoláiban eddig is gyakran megfordultam 
ugyan; most azonban kétszeres érdekkel kerestem föl 
egyházunk e veteményes kertjét s mig egyfelől jól esett 
lelkemnek a fiatal csemetékben gyönyörködni, egyszers-
mind ellenállhatlan kedv támadt bennem : öntözgetni és 
plántálni az élet vizével e gyönge hajtásokat is. Sohase 
hittem volna, hogy egyes vallásos és erkocsi igazsá-
gokat oly könnyen felfoghatóvá lehessen tenni a gyer-



meki kedélyre nézve, mint azt ezen alkalommal tapasz-
talám. Az olvasmány egy szavából, mondatából, a gyer-
mek hibás feleletéből, helytelen magaviseletéből mily 
sok szép tanúságot lehet elvonni s a gyermek keblébe 
bevésni ! 

De bocsánat! most veszem észre, hogy soraim 
már is hosszúra nyúltak, holott mint említém, csakis j 
futólag kívántam most az igehirdetés ezen eddig elso-
rolt különböző módjairól, eszközeiről szólani. Mindezek-
ről tehát, valamint sok más egyébbről is máskor bő-
vebben. Lévay Lajos. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Luthers Testament. Besprochen von E. A. Doleschall, ev. 
Pfarrer in Budapest. Budapest, Druck v. Yictor llor-

nydnszky. 1881. 

Amint tudva van, a magyarhoni ágostai hitval-
lásuak egyetemes levéltára egy megbecsülhetetlen kincs-
nek van birtokában. Ez Luthernek 1542 eszt. január 6. 
kelt, mindvégig sajátkezüleg irt s Melanchtonnak, Cruci-
gernek és Rugenhagennek, mint tanuknak, szintén saját-
kezű aláírásaikkal ellátott végrendelete. Az 1878 eszt. 
tart. egyetemes közgyűlés ezen és más ehez hasonló s 
az egyetemes levéltárban levő érdekes kéziratok kiada 
tása iránti óhaját fejezvén ki, ezen óhajtásnak tett ele-
get Doleschall E. A. budapesti ev. lelkész s bányakerii-
leti levéltárnok, midőn a nevezett végrendeletet, törté-
nelmi magyarázatokkal német nyelven kiadta. Német 
nyelven azon oknál fogva, mert, amint látni fogjuk, a 
bécsi német lapokban s ezek nyomán több németorszá-
giakban is kétségek merültek fel a végrendeletnek ere-
detiségét illetőleg. Ugyanis, amint az egyetemes gyűlés 
által e célból fölkért s Pulszky Ferenc elnöklete alatt 
szakértőkből álló bizottság a végrendeletet szakszerűen 
megvizsgálván, annak eredetiségét constatálta, egy bécsi, 
Kari Reuss álnév alá bujt egyén, ki magát fennen »His-
toriker vom Fach*-nak nevezi, de kit, legalább e név 
alatt a tudós világ Bécsben nem ismer, a Wiener Frem-
denblattban egész efronteriával azt állítja : hogy Luther-
nek 1542 eszt. készült eredeti végrendelete a heidel-
bergi egyetem könyvtárában őriztetik s ott „unter Glas 
und Ralimén4 mutogattatik, amint azt mindenki Ranké-
nek „Geschichte der deutschen Reformation (ilyen munka 
Ranketől nem is létezik) című munkájában is olvashatja : 
hogy eszerént a Pesten őrzött végrendelet legfeljebb is 
azon másolatok egyike, melyeket Honter, az erdélyi re-
formátor, 1549 eszt. Luther özvegyének engedélyével 
Wittenbergben az eredetiből lemásolt. A bécsi Histori-
kernek ezen állításán természetesen kapva kaptak a né-
metországi lapok, még a lipcsei Kirchenzeitung is tiszta 
aranynak vévén annak minden szavát, Doleschall embe-
rül utána látott a dolognak, levelezésbe bocsátkozott 
Rankeval, Teutsch superintertdenssel, a heidelbergi egye-

temi könyvtárnokkal Dr. Zangemeisterrel s ily appara-
tussal ellátva oly alaposan cáfolja meg a bécsi tudósnak 
légből kapott állításait, hogy most már a végrendelet 
eredetisége kétségen felül áll. 

Művét három részre osztotta. Az elsőben kimutatja 
a végrendelet eredetiségét, valamint azt is, hogyan ju-
tott az a hires Carpzov J. Benedek helmstadti tanár, 
onnan pedig Jankovics Miklós által az egyetemes levél-
tár birtokaba. A második rész tartalmazza a végrende 
leti szöveget, a harmadik pedig Doleschallnak igen ér-
dekes a végrendeletre vonatkozó történelmi megjegyzé-
seit és magyarázatait. Következik ezután egy függelék, 
melyben a szerző, többek közt, Luthernek két eredeti 
és még eddig világot nem látott levelét közli. Ezek 
egyike az egyetemes levéltár, másika a m. nemzeti muzeum 
tulajdona. A művet kiegészíti magának a végrendeletnek 
photolithographiai hű másolata. Ajánljuk az igen érde-
kesen és alaposan irt művecskét a legmelegebben a t. 
olvasó közönségnek, azon óhajtásunk kifejezése mellet t : 
bár adná ki azt a szerző magyar nyelven is, mit annál 
inkább reménylünk, hogy teljesedni fog, mert tudomásunk 
szerént, a nyomatási költség egy előkelőség által fel is 
van ajánlva. liaan Lajos. 

B E E F O L D . 

Körlevél az 53. §. ügyében. 
— A superintendensnek és ker. felügyelőkhoz. — 

Az 1879. évi XL-ik törvénycikknek életbelépte-
tése s annak a journalistika terén már megindult sok 
féle magyarázata, főleg pedig a bíróságoknak az 1868. 
évi LlII-ik törvénycikk kapcsában a keresztelésnek ille-
tékességére vonatkozó, eddig hozott egymástól igen 
eltérő, sőt ellenkező ítéletei újólag kitüntetik annak 
hiányát, hogy ekkoráig sem jött létre egy általános, 
minden vallásos kérdéseket szerves összefüggésben tar-
talmazó törvény. Léteznek ugyan egyes vallásos kérdé-
sekre vonatkozó, szórványosan hozott törvények, de 
dacára annak, hogy a vallás dolgában a törvényhozás 
az 1868. LIII. t. c. igazolása szerint csak ideiglenesen, 
addig t. i. intézkedett, míg az 1848. XX. t. c. alapján 
a vallásfelekezetek közti viszonyosság fog szabályoztatni, 
nem jutott még ahoz az országgyűlés, minek tekintettel 
a tárgy fontosságára és sürgősségére nézve régen már 
kellett volna megtörténnie, hogy a szórványosan fennálló 
törvényeket és intézkedéseket, rendszeres összzefüggésben 
egybeállítva, az említett 1848-iki törvényben lefektetett 
elvnek alapján egy tökéletes egészet képező törvényt 
alkotott volna. 

Egy alkotmányos államnak főkelléke, hogy a val-
lás ügye kellőleg legyen szabályozva. Hazánkban az e 
részbeni hiány nagyon érezhető, mert hogy csak egyet 
említsek, egész törvénykönyvünkben nincsen a házasság-



ról egy általános törvény sem; már pedig akár meny-
nyire is legyenek eltérők a házasságra vonatkozó con-
fessionalis eszmék, annyi bizonyos, hogy a házasság 
végeredményeiben s következéseiben az állammal szem-
ben világi (politikai) jelleggel biró institutio ; azért az 
államnak mint confessio nélküli minden társulatokat, s 
mint ilyeneket az egyházakat is magában foglaló mo-
rális testületnek feladata, eltekintve a hitfelekezeti fogal-
maktól megállapítani azon kellékeket, melyekhez önma-
gával szemben köti a házasságnak érvényességét, vagy 
érvénytelenségét. Ha a fennérintett minden vallásos kér-
déseket szerves összefüggésben megoldó törvény létez-
nék ; nem merült volna most fel a keresztelés illeté-
kessége feletti kérdés. Epen azon körülmény, hogy 
ilyen törvénynek hiányában vagyunk s a vallás kérdé-
sekre nézve csak szórványosan fordulnak elő törvény-
könyvünkben az intézkedések, okozta azt, hogy a keresz-
telés competentiájára vonatkozólag nem egészen alapo 
san történt hivatkozás az 1868. LIII. t. cikkre. Ezen 
törvény szellemére igenis alaposan történhetett a keresz-
telésre vonatkozólag a hivatkozás, csak nem annak szó-
beli jelentőségére és tartalmára, mert az 1868. LIII. t. 
c. az áttérésről, nem pedig a keresztelésről szól. S ez 
ismét oka annak, miszerint alig, hogy életbe lépett az 
uj törvény, már is ellentétes szellemben magyaráztatik. 
Az ismeretes soproni esetben a járásbíróság a törvény-
nek sértését találta abban, hogy a kath. lelkész prot. 
egyházhoz tartozó gyermeket keresztelt ; a kir. Ítélőtábla 
pedig ezen cselekvényben nem talált törvénysértést, s 
hozott Ítéletében azon elvnek adott kifejezést, miszerint 
a keresztelésnek egyedüli célja csak az, hogy a gyer-
mek hitfelekezetének tekintetbe vétele nélkül, akármelyik 
anyakönyvbe iktattassák be, s miután ezt a kath. lelkész 
megtette, eljárását correktnek ismerte el. 

Igaz ugyan, hogy egy részről állíttatik, miszerint 
a keresztelés nem egy bizonyos hitfelekezetbe, hanem 
általában csak a keresztyén vallásba való felvétel. Nyil-
vánulnak ugyanezen állítás melletti és elleni nézetek is ; 
annyi azonban bizonyos, hogy a gyakorlati életben, ha 
telekkönyvre vonatkozó hasonlatossággal élni szabad, a 
keresztelés némileg előjegyzése a megkereszteltnek azon 
hitfelekezetbe leendő nevelésére, melynek egyházában 
kereszteltetett, mert a lelkésznek jogában s kötelessé-
gében áll az egyházában megkeresztelteiteknek v.illásos 
hitfelekezeti nevelése felett őrködni, s ennélfogva a ke-
resztelésnek s illetőleg a megkereszteltnek az egyházi 
anyakönyvbe lett beiktatásának nincs egyedül politikai, 
hanem van egyszersmind hitfelekezeti jelentősége is, s 
ezen oknál fogva emelt mindig panaszt a prot. egyház 
minden előforduló eset alkalmával más hitfelekezetü lel-
kész ellen, ki a prot. egyházhoz tartozó gyermeket ke-
resztelt s az ilyen lelkésznek büntetését követelte ; s 
történt ez hasonlólag a kath. egyház részéről is. Azcrt 
következetlenséget tanúsítana a prot. egyház, ha most, 
midőn az ilyeténi cselekvényekre a törvény szigorú 
büntetést mért s ehhez megadta a törvénynek a kellő 

sanctiót, — egykedvüleg nézné a hozzátartozó gyer-
mekeknek egy más hitfelekezetü egyházbani keresztel -
tetését. 

Tudjuk, hogy a püspöki kar már megállapodott 
abban, hogy a keresztelés, nem tekintve a hitfeleke-
zetre, akármelyik hitfelekezetü lelkész által történjék. 
Ezen megállapodásnak érvényesítése érdekében van 
ugyan a püspöki karnak, mert így tágasabb tért nyer 
azon missiónak foganatosítására: , coge intrare regnum 
coelorum.* Ámbár ezáltal a püspöki kar feltűnő követ-
kezetlenségbe esett, mert eddig folytonosan reclamálta 
azon gyermekeket, melyek az ev. lelkész által keresz-
teltettek, de sőt az által, hogy a kath. egyházon kivül 
álló egyéneket keresztszülőknek el nem fogadott, két-
ségtelenül constatálta a keresztelésnek hitfelekezeti jel-
legét is. 

A püspöki kar eme megállapodása a prot. egy-
házra nézve tehát csak is aggodalomteljes lehet, mert 
ha a kath. lelkész akárkit keresztelhet meg, a prot. 
lelkész ellenben a törvény szelleméhez szorosan ragasz-
kodva, csak kizárólag saját hitfelekezetéhez tartozó gyer-
meket fog keresztelni, mely elvhez a dunamelléki és 
tiszai superintendentia már is ragaszkodik, — akkor 
azon anomaliával találkozunk, hogy a keresztelés körüli 
eljárás módjaban nem lesz reciprocitás, sőt az a prot. 
egyház kárával fogna járni már azért is, mert a kath. 
hívek száma az országban sokkal nagyobb lévén a pro-
testánsoknál, protestánsnak lenni kellő több gyermek 
kereszteltetnék a katholikus egyházban, mint megfor-
dítva. De e mellett figyelembe veendő körülmény is, 
hogy a mint azt a tapasztalást igazolja, a katholika 
egyházban megkeresztelt gyermekre, a pap azonnal 
reá teszi kezét s annak vallásos oktatásáról szorgalma-
tosan gondoskodik s igy kijatszatik némileg a törvény-
nek engedélye, miszerint 18-ik éves korában akárki szaba-
don térhet által más vallásra, mert a kérdéses gyermek 
zsenge korában a kath. egyház fegyelme alatt neve-
kedvén, a catholika gyónásra járni kénytelenittetvén, 
felserdülve nem igen tog többé 18-ik évében élni akarni 
a törvény adta szabadsággal. 

De feltéve, hogy a keresztelés s a megkeresztelt-
nek az egyházi anyakönyvbe való beiktatása, különböző 
jellegű cselekvény, s feltételezve ebből folyólag azt is, 
hogy az első a gyermeknek átalában a keresztyén val-
lásba, a második pedig egy bizonyos hittelekezetbe 
való bevétele, ez esetben az elsőnek természetes kifo-
lyása volna igenis az, hogy akármelyik keresztyén lel-
kész keresztelhet akármelyik hitfelekezethez tartozó 
gyermeket, de ebből nem volna következtethető az, 
hogy a megkeresztelt gyermek akármelyik keresztyén 
egyháznak anyakönyvébe beiktattathatik, — nem pedig 
azért, mert a gyermeknek az anyakönyvbe lett beve-
zetése nem többé általában a keresztyén vallásba, ha-
nem már egy bizonyos (speciális) hitfelekezetbe való 
felvétele ; azért kell, hogy az akármelyik egyházban keresz-
telt gyermek, azon anyakönyvbe vezettessék be, mely-



nek egyházához tartoznak szülei, s így eltekintve az 
anyakönyvnek politikai jelentőségétől is, van annak kü-
lönösen hitfelekezeti egyházi jelentősége, mert az egy-
ház csak az anyakönyvnek alapján tarthatja evidentiá-
ban hiveit, nemcsak azoknak az . egyház iránti kötelme-
ikre nézve, hanem azért is, mert az anyakönyv szolgál 
az egyháznak útmutatásul a gyermekeknek törvény-
szabta módoni vallásos nevelésük feletti őrködésnél, 
valamint áttéritési esetekben is az anyakönyv által con-
statáltatik az áttérőnek azon hitfelekezete, melyből ki-
lépni akar. 

Ezek szerint tehát a keresztelés és inmatriculatió j 
közti fogalomnál fogva nem magára a keresztelési cse-
lekvényre, hanem a matriculatióra vonatkozólag, mely 
utóbbi az előadott feltevés alapján, már a hitfelekezetbe 
tett bevételt igazolná, történnék alaposan a hivatkozás 
az 1868. LIII. törvénycikkre. Sértené tehát a törvényt 
azon lelkész, ki más hitfelekezetű gyermeket megkeresz-
telve, a történt keresztelést immatriculatió végett nem 
tudatná azon lelkészszel, kinek egyházához tartozik 
hitfelekezetileg a gyermek, — hanem azt illetékte-
lenül saját egyházának anyakönyvébe bevezetné. Ez lé-
vén a soproni esetnek tényálladéka, az érintett fogal-
mak szerint a kir. járásbiró által elitélt kath. lelkész 
tehát csakugyan törvénysértést követett el. 

Ezeknél fogva szemben a kath. egyházzal, mely 
felekezeti tekintet nélkül fog keresztelni, szemben a kir. 
itélő táblával, mely a soproni esetben nem talált sérel-
met, a prot. egyh. hátrányában áll. Ilyen körülmények közt 
azon kérdés merül fel, milyen állást foglaljunk el ezen 
kérdésekre nézve, ragaszkodjunk-e tovább is ilyen vi-
szonyok közt a törvénynek magyarazatunk szerinti ér-
vényesítéséhez, vagy a kényszernek engedve kövessük-e 
mi is a keresztelésre nézve a kath. egyháznak eljárását 
vagy végtére szorgalmazzuk-e az országgyűlésen a tör-
vénynek miképpeni értelmezését ? Megjegyzem azt, hogy 
az esetben, ha az idegen felekezetű lelkész az általa 
keresztelt gyermeknek az illetékes felekezet anyaköny-
vébe való bevezetése tekintetéből a hivatalos értesítést 
megtenni tartoznék, szükséges leend azon garantiák 
tekintetében is tisztába jönni, melyek ezen eljárás pon-
tos foganatosítását biztosithatnák. 

Hogy tehát ezen fontos ügyben minden superin-
tendentiában egyenlő, s így a közegyházban egyön-
tetű legyen az eljárás, szükségesnek tartom ezen kérdé-
seket egy tanácskozmányban megvitatni, s eljárásunk 
módját ref. atyánkfiainak egyetértésével megállapítani. 

Ugyanazért szíveskednék ez iigyre vonatkozó vé-
leményéről, valamint az iránt is engem értesíteni, indo-
kolva van-e az ilyeténi tanácskozmány, mely talán be-
várván még a bíróságoknak ez ügyben hozandó egyne-
hány ítéletét folyó évi febr. első felében volna Bpes-
ten mindenesetre a 4 superintendens és a 4 kerületi 
felügyelő Úr közbenjöttével megtartandó. 

Ezenkívül még egy inas ügy is képezhetné ezen 
tanácskozmánynak tárgyát : 

Hírlapokból tudjuk, hogy legközelebb beadja a 
kormány a polgári házasságról szólet törvényjavaslatát. 
Nem volna-e ez a legalkalmatosabb időpont annak sür 
getésére, hogy valahára hozná már meg az országgyű-
lés az 1848. XX. t. c. alapján a hitfelekezetek közti 
egyenjogúságot és viszonyosságot egyes részletekben 
szabályozó s minden vallásos kérdéseket szerves ösz-
szefüggésben megoldó, s így az eddigi szórványosan 
előforduló intézkedések helyett, egy tökéletesen egészet 
képező törvényt ? Várva várja a prot. egyház ezen 
törvénynek alkotását pedig jogosan nemcsak azért, mi-
vel ezt az 1868. LIII. t. c. biztosította, hanem azért is, 
mivel O Felsége az 1875-ikí országgyűlést megnyitó 
trónbeszédében, különösen hangsúlyozta, a vallás, jele-
sen a házassági ügynek tárgyalását és rendezését. Ha 
a fenérintett alkalom célszerűnek mutatkoznék a több-
ször említett törvénynek sürgetésére az e részbeni mű-
ködésnek véleményem szerint ismét csak ref. atyánk-
fiainak egyetértésével s közreműködésével kellene tör-
ténnie. 

Br. BadvdnszJcty Antal. 

A slavoniai missió. 

A slavoniai missió érdekében Pap Gábor superin-
tendens és Körmendy Sándor esperes urak e lap mult évi 
50. számában egy adakozásra buzdító felhívást közöl-
tek. Ezen felhívás arra indít engem, hogy a közönség 
előtt a Slavoniában, illetőleg a Verőce, Daruvár és Lip-
pik környékén letelepedett hitsorsosink állapotaról, a 
mennyiben a mult év tavaszán ezen vidéken esperesünk 
megbízásából Nagy Albert jádi lelkész-tarsammal a can. 
visitátiót teljesítvén, az ottani viszonyok felől közvetlen 
tapasztalatokat szereztem magamnak, részletesen szóljak. 
A közönség bő tájékozást szerezhetett ugyan magának 
esperesünknek részint e lapban, részint a „ Figyelő4-ben 
közlött felhívásából az ottani helyzet felől, mindamellett 
nem fog talán ártani, ha slavoniai hitfeleinkről én is köz-
lök néhány adatot, hogy így a közönség annál inkább 
felbuzduljon nemzetiségünk s felekezetünk érdekében az 
áldozatra. 

Azt írja nevezett esperes ur, hogy e vonal s ál-
talában Slavonia „nekünk épen utunkba esik a világgal 
összekötő tenger felé.4 Tökéletesen igaz s én csak azt 
teszem hozzá, hogy ez út már el van foglalva, mert 
Terézienfeldtől Lippikig, mi mintegy 10 mértföld, azon 
a területen, hol 48 előtt a magyar üldöztetett s ekkép 
le sem telepedhetett, ma már körülbelül 2000 protestáns 
lélekkel talalkozunk, kik allandó lakosai e vonalnak mint 
földmívelők, mint saját házzal és beltelekkel biró tele-
pitvényesek, mesteremberek s cselédek. En még most 
is meghatottan emlékezem azon benyomásra, mit érez-
tem akkor, midőn Lippik utcáin porban játszó gyer-
mekektől nemzeti nyelvünket hallottam. 

Hogy ez így van, abban nagy érdeme lesz a daru-
vári volt nagybirtokos gróf Jankovicsnak, valamint 
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megyénk nagyérdemű főispánjának Jankovics Lászlónak, 
kik nagy terjedelmű birtokaikon csak magyar cseléde 
ket tartanak s l e g i n k á b b csak honfiaikat fogadják tele-
pitvényeseiknek. 

Ue másképen is szaporodik nemzetünk fiaival Sla-
vonia e része. Itt nálunk Somogyban ugyanis sok V4 

telkes földmivelő lévén, midőn bekövetkezik az osztoz-
kodás, egy-egy hold jutván a testvéreknek, szomorú 
jövőnek néznek eleibe Hogy magukat s családjukat 
fentarthassák, eladjak részöket s kivándorolnák Slavo-
niaba, és pedig különösen Uaruvár és még inkább Bre-
kinszka vidékére. Az utóbb emiitett vidéken ma mar 
bizonyosan 800 lelket meghaladó református van el-
szórva, kik azon birtok jövedelméből, melyet itt meg-
vettek, még egyszer annyi birtokhoz jutnak. A tunya, 
dologtalan benszülöttek birtokait ugyanis a kormány 
adó nem fizetése miatt elárverezteti s ezekre vevő 
nincs más, mint honfiaink, kik aztan az anyaorszagban 
hagyott rokonaikat maguk után édesgetik annyira, 
hogy tudok egyházat, ahonnan egy év alatt 40 tagból 
álló karavan települt át Brekinszkára. 

Hogy Slavoniaban, illetőleg az emiitettem vona-
lon van nemzeti s protestáns élet, s hogy ez méltó a 
tamogatásra, bizonyítja azon körülmény, hogy azon 
a helyen, hol legnagyobb számmál voltak a protestánsok, 
t. i. Brekinszkan, több mint 10 évvel ezelőtt az ottani 
hivek Vörös Benő volt komiósdi, jelenleg nagy-korpadi 
lelkésztársunk közreműködése következtében egyesülve 
egyházat alapítottak, tisztán reformalt alapon, mely 
gyülekezetet egyházmegyénk felkarolván, azt az egy-
házkerület utján nem csak erkölcsileg, hanem anya-
gilag is tamogatta, a lelkésztanitót évi fizetésben ré-
szesítette. Csak így allhatott fen e missiói telep, mely-
nek hatasköre kiterjedt mintegy 6 mértföldnyi területre, 
t. i. Verőcéig. 

Idő folytán a ref. hívek Daruvár köré csoporto-
sultak, úgy hogy ma mar Verőce és Daruvár közt 
(mintegy 4 mértföld) közel 5—6 száz magyar s körül-
belül ugyanennyi cseh református van telepedve. 

Könnyű átlátni, mily nehézzé vált a brekinszkai 
lelkésztanitó teendője, midőn a missióteleptől Daru-
varig a hegyes-völgyes utakon jó 3 óra hosszat, sőt Verő-
ceig 6 óra hosszat kellett mennie. Mely körülmény azt 
eredményezé, hogy sokszor a pópák, majd a zágrábi 
érsekséghez tartozó plébánosok végezték híveink körül 
a szoros lelkészi teendőket, aminek következtében nem 
csoda, hogy bizonyos elhidegülés, vallási közönyösség 
terjedt el sokaknai. De hala az isteni gondviselésnek, 
a jobbak nem felejtkeztek el felekezetök iránti köteles-
ségeikről s több izben tanakodtak nemcsak, hanem ez 
érdemben a magyar nemzetiségről kitűnően gondolkodó 
daruvari gróf Jankovicshoz folyamodtak is, ki is Daru-
varon, csaknem a város közepén, igen szép, mintegy 4 
holdnyi beltelket adott ingyen templom- és lelkész- s 
tanitólak építésére, sőt előállítási áron adott téglát, kö-
vet, épületfát is a fenemiitett lakok építésére ; az így 

nyert építési anyagok árát a Daruváron s vidékén el-
szórt ref. tagok részint kézi munkájokkal, részint kész-
pénzzel önkéntes évi adakozás utján, részint a kerülettől 
évenként nyert kegyadományokkal törlesztették. 

(Vége következik.) Nuvottny Alajos. 

R É G I S É G E K . 
A nagydobszai énekes könyv. 

(Vége.) 

9. Sok virágok, drágaságok örök rózsák ott vannak 
Kies éltető tallas szelek csak önként vidamitnak 
Piros sáfrán, fehér liljom balzsamok illatoznak sat. 

A kezdő betűkből kijön : Skariceus Máténak uti 
társa Szabó Lazare. Finis. 

5. Dog halainak megszontetteseert ex. 2. Sám. 
24. Mj Vrunk Jézus Christusnak. 
18 vers, 5—5 sorral; finis. Ismeretlen szerző. 
Ez az eUő énelc, mely Gönciben a 151 levélen 

meg van. 
6 Ad notam : csak te benned Uram Isten etc. 
Csak te read Ur Isten kell magunkat bíznunk. 
22. vers, 4—4 sorral; a kezdő betűkből kijön: 

Clemens Valkai foecit. 
Ennek végén van ez az emlékezetes vers : Ez ene-

ket szorzottulc enni időben ezer otszaz niegiven ötben 
szivünk banattiaban, hogi emborok ne bízzanak az w 
erdomokban tsak bízzanak eros hittel Christus erde-
meben, finis. 

1862 iki látogató helytelenül kapcsolja ezt a következő 
7-ikhez. Egy ujabb kéz — szintén azt gondolván, hogy 
e vers a következő énekhez tartozik — azt irta elé : 
,136. a régi énekes könyvben ; 4 de hogy Valkai Kele-
men énekéhez tartozik, mutatja a »finis* szó, s az alá 
keresztben végig húzott vonal. 

7. XCIIII. Psalmus, no ta : meg niomorodván etc. 
mjkor szent Dávid az fu nepeknek gonossagat lata etc. 

26 vers, 3—3 sorral. 
Ez jő elő a Gradualban 136. s^. a. kissé corrigálva 
A kezdő betűkből ki jön: Michael Stainus (az r. 

elhagyva) contra impios, finis. 
Gönciben ott van az 57. levélen. 
8. Jer Ditserjok az Istennek fiat, az szép Szűznek 

Aldot szent magzatiat etc. 30. vers, finis. 
Mostani énekes könyvünkben is meg van 172. sz. 

a. 8. verssel, a Gradualban 260. sz. a. 30 verssel, Gön-
ciben a 122. levélen szintén 30 verssel. 

9. Mas, Gyarló emborekkal feddozjk az Isten etc. 
33 vers, 3 — 3 sorral, finis. 
A kezdő betűkből kijön : Gregorius Szántó faciebat. 
A Graduálban: 318. sz. a. szintén 33 vers. 
Gönciben: a 148 levélen u. a. v. 
10. Szép Ditseret az batran erzed notaiara 



O meli igen rövid volt lam ez világ. 
23 vers, 3 — 3 sorral, finis. 
11. Elegáns cantio : nota: Szükség korosztinoknek 

tudakozni etc. 
Halgathatz e embor ily szép dolgokra, 
23 ve rs : 4—4 sorral, finis. 
A „szükség keresztyéneknek tudakozni* benne van 

Gönciben a 133. levélen, ily cim alat t : „Az ecclesianak 
keresztinek okairul ;* a kezdő betűkből kijön: Segedi-
nos Gregoriose. 

Harmadik, időszak. 

Ide tartoznak elsőben is azon lapok, miket a 
könyvkötő az első időszakhoz kötött, nev : a 29, 30, 
31. egész a 38-ig: Hymnus post Epipha. és in Septua 
gesima (latin betűkkel,) a 120, 121. lapok. 

A 205. lapon egy poenitentialis próza; a kezdő 
latin szóból a betűk felét a könyvkötő levágván, olvas-
hatlan. A szöveg góth betűkkel irott, többnyire próza-
de énekelve mondták, mert vagy a kóta, vagy a 4 vo-
nal mindenütt ott van. 

208. lap. Canticuin Sanctorum Ambrosii et Au-
gustini*, vagy is a „Te deum* magyarul. 

211. Prosa Sanctus deus. 
212. Hymnus ad Coenam agni ; kettő, az egyik 

igen szép. 
Vrnak veg vaczoraiara 
Es o aldozatiara 
Keresztien nepek menietek 
Hog' eros leg'en hitotok stb. 

214. Symbolum apostolicum í g y : Mi hiszünk mind 
cg* istenben, mennek földnek es az benne valóknak te-
remptőieben, ki fiaiva minket valosztot sat. 

216—229-ig: Prosa in adventu Domini. Prosa 
Pascalis. Invitatorium Paschale. Prosa in die Rescensio-
nis. ín festő Pentecostes. Invitatorium Dominicale. 

Ezekben mind az illető ünnepek története énekel-
tetik el, mert a szövegben mindenütt ott van a 4 vonal 
sorra irt dallam. 

229—259-ig Passió domini nostri Jesu Christi 2dum, 
Math. : Evangelistam, ex cap. XXVI. 

Az első rész 17 lap (folio), a második ex Cap. 
XXVII. 14, összesen 31 lap, az egész hosszú passió 
mind 4 vonal sorra irt dallammal kisérve. Aláirva : Steph. 
Szentlaki peregit hoc opusculum. 

E lapon van még a : kirie puerorum. 
Szentlaki István pedig volt nagy dobszai pap 1681-

ben, első azok között, kiknek nevei e könyvben felje-
gyeztettek. 

Negyedik időszak. 
Kezdődik a 311. lapon. Itt már könnyű eligazodni, 

mert az énekek alá a leirás évszáma oda van írva, s 
az orthographia is sokkal szabatosabb, az initialék azon-
ban igen gyarlón cifrák. 

311 315. lapig egy ének, aláirva: Anno 1690. 
Innét a 319-ig ismét két ének, aláirva: Finis Anno 

Domini 1690. 22. Decemb. Innét ismét a 330-ig három 
ének, alairva : Anno Domini 1696. 15. Decemb. 

Mindezek másolatok a Gradualból, miket ott fel 
is találtam. 

A 331. lapon fel vannak jegyezve a predicátorok 
nevei így : 

Szentlaki István elénekelte 16S1. esztendőben N.-
Dopszában. Kulcsár János elénekelte 1692-ben és annak 
utánna is nagyon sokszor halaláig, minden esztendőben 
közel 30 esztendeig, vagy tovább is. Veres Marti Péter 
elénekelte. Szőnyi András elénekelte 7 eszten. Dopszá-
ban. Sós Dániel elénekelte két esztendőben. Komáromi 
Joseph 5 esztendőben. Debreceni István 3 esztendőben. 
Szőllősi András 1746—1750 énekelte Dopszaban. 

Azután következik a nagy- és kis-dobszai ecclesia 
szántóföldeinek feljegyzése 1696-ból. 

Végre a 332. lapon kezdődik egy nagy pénteki 
predicatio textusa : Ének 4. 6., ez azonban nincs bevé-
gezve, csak öt lapon folytattatik, hihetőleg elveszett a 
többi. 

Az első időszak tehát, még eddig teljesen isme-
retlen énekeket tartalmaz, kivéve az 53- lapon levő 
„Jer hirdessük mi urunknak nagy dicső bajvivását* 
kezdetűt. 

Itt van még a 46. lapon a „Krisztus ki vagy nap 
és világ* is ; de mind a Gönci-féle, mind a mai szöveg-
től annyira elütő fordításban, hogy alig ismerni rea. 
Például : 

Jesus christus mi rnegh váltónk, 
bűn setetseget fedezd el, 
mert te vag' az vilaghossagh, 
es minket ne hag' elvesznünk, 
kérünk teged edes At'ank sat. 

A Zsoltárokról már fentebb mondám : hogy ennél 
í ' régibb magyar zsoltárokat még nem láttam, pedig ugyan-

csak láttam ám már eleget; s valóban, ezek a Zsoltárok 
a nyelvészek előtt mesés kincset érhetnek. 

Még az a megbecsülhetlen haszna is van e ritka 
értékű könyvnek, hogy teljes tökéletességgel képesek 
vagyunk belőle kitudni a ref. isteni tisztelet módját, a 
mint az közvetlen a reformatio után fenallott. Latszik, 
hogy az életnek élő kútfejét, az igehirdetést, mennyi 
sallang, cafrang, külsőség leplezte el még akkor, miket 
századok voltak képesek csak az istennek lélekben és 
igazsagban való tiszteletének módjáról lekoptatni. 

A könyv minden tekintetben paratlan, ritka becsű 
s teljesen méltó reá, hogy a nagy-dobszai ref. egyház 
ez őseiről reá maradott drága ereklyét, nemzetségről 
nemzetségre megőrizze. 

Kálmán Farkas. 



K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

Herrnhut . 
(Vége.) 

A házasságkötés szintén sajátszerű módon megy 
végbe a herrnhutereknél. Ha egy legény házasodni akar, 
köteles ebbeli szándékát az első lelkésznek bejelenteni. 
Erre a lelkész összehívja a gyülekezet véneit, a politi-
kai község elnökét s ezeken kiviil a Schwesterhaus és 
a Wittwenhaus nőfelügyelőit, s ezen gyűlésben előadja a 
hazasulandó egyén szándékát. A kötendő házasság fe-
lett ezután tanácskozás tartatik, főkép a felett folyik a 
tanácskozás, képes-e a házasulandó egy családot eltar-
tani vagy sem ? Ha a többség nézete oda megy ki, hogy 
nem képes, ez esetben a házasság neki meg nem en-
gedtetik ; ellenben ha a tanácskozás eredménye az, 
hogy az illető képes egy családot eltartani, ez esetben 
a nősülés megengedtetik neki, de természetesen csak 
akkor, ha a nő hozza illő, mert pl. a nagyon fiatal, 
16—18 éves leánynak nem engedtetik még meg a férj-
hezmenetel. Ha az egyházi hatóság a férfi házasságába 
s az általa választott 110 férjhez menetelébe beleegyezik, 
ez esetben a Schwesterhaus nőfelügyelője elmegy a leá-
nyos házhoz, s először a leánytól kérdezi meg, hogy 
akar-e az őt megkérő férfihez férjhez menni ? Igenlő 
válasz esetében azután a szülék beleegyezését kéri ki, 
s ha mind ez megtörtént, akkor jön csak létre a házas-
ság. A lakodalom a legnagyobb csendben történik, min-
den muzsika és táncmulatság nélkül. Sokszor megtörté-
nik, hogy a házasulandó legény a menyasszony válasz-
tásat az egyházi hatóságra bizza. Az özvegy férfinak 
rendesen az özvegyek házából valamely özvegy nőt 
szokás ajánlani ; legtöbbnyire azt, a kit az özvegyek 
házának felügyelőnője ajánl. Történt azonban már olyasmi 
is, hogy egy ily felügyelőnő magát ajánlá arának s 
ajanlata elfogadtatott. 

Minthogy fennebb a temetkezésről szólván, a teme-
tőről is megemlékeztem, most röviden leirom, mi-
lyen a herrnhutiak temetője. A mostani község előtt 
egy Hutberg nevű halom emelkedik, melyet kalap for-
májáról neveznek Hutbergnek. Midőn százhatvan eszten 
dóvel ezelőtt Gróf Zinzendorf s az akkori politikai fel-
sőseg a gróf jobbagyai számára ezen Hutberg melletti 
szabad tért lakásul vagy község létesítésére kijelölték, 
az említett jobbágyok csakugyan ezen Hut hegység tö-
vébe épiték az uj községet, s ezt mint buzgó vallásos 
keresztyének a Herr-nek vagy az Úrnak ajánlák fel. 
Ezen Herrn és Hutberg nevekből jött létre a Herrnhut 
ncv, vagyis Herrnhut község neve. A község temetője 
a Hutbergen egy gyönyörű nagy promenád. Szebb te-
metőt képzelni is alig lehet. A két sor fa közt a sírok 
sorjaban vannak elhelyezve ; minden siron az egész sír 
hosszában egy-egy szép homokkő nyugszik, följegyezve 
rea a megholtnak neve és életideje. 

A temető közepe táján nyugosznak gróf Zinzen- | 

dorfnak és két nejének tetemei s ezenkívül egy legjobb 
barátjának, az uj herrnhuti szekta terjesztésében főse-
gédjének báró Vattewill és nejének sirjai. Gró fZ . sirján 
vagyis sarkophágján ez van feljegyezve : „Allhier ruhen 
die Gebeine des Unvergesslichen Mannes Gottes Nikolai 
Ludvigs Grafen und Herrn von Zinzendorf und Potten-
dorf, dem durch Gottes Gnade und seinem treuen uner-
miideten Dienst in diesem 18-ten Seculo erneuerten 
Brúder Unitát wuerdigsten Ordinarii. Er vvar geboren 
den 16-ten May 1700. ín Dresden. Und ging in seines 
Herrn Ereude den 9-ten May 1760. Er war gesetzt 
Frucht zu bringen, und eine Frucht die da bleibet.* 
Z. második neje, egy Niesmann Anna nevű szegény nő 
volt, a ki az uj szektához való ragaszkodásáért Morva-
országból kiüldöztetve, Herrnhutba menekült ; itt egy 
Schwesterhausba bejutva, ennek idővel felügyelőjévé lett 
s mint ilyet az özvegy gr. Zinzendorf őt megkedvelvjn, 
nőül vette A Hutberg tetején egy igen szép nyílt pa-
villon van, mely a különben is szép sírkertnek igazi dí-
szére válik Mily nagy különbség van a herrnhuti sír-
kert, s a legtöbb magyarorszagi protest. temető között! 

Herrnhut vidéke a Hutberg pavillonjából tekintve 
igen gyönyörű, Herrnhuthoz közel van, s ama pavillon-
ból egészen jól látható Berthelsdorf. Itt van a herrnhu-
tiak generális consistoriuma., az u. n. Unitáts Áltesten 
Conferenz. Ezen generális consistoriumnak, melynek je-
lenlegi elnöke egy, Reichel Gusztáv Theodor nevű vi-
lági egyén, — hivatasa többek közt a lelkészeket és 
tanítókat választani az egyes gyülekezetek részére; az 
egyetemes egyháznak pénzügyeit kezelni; az egyes 
vidékekre missionáriusokat kinevezni; a zsinatot minden 
9 ik évben Herrnhutba összehívni stb. Az utolsó egye-
temes zsinat 1879 ben volt. A zsinatra minden provin-
cia küld 9 követet ; például kilencet a németországi 
provinciális zsinat, vagy is a németországi herrnhuti gyü-
lekezetek zsinatja, ugyan ennyit az angol provinciális 
zsinat stb. Az egyetemes zsinat rendesen 44 követ-
ből vagy küldöttből szokott állani s közönségesen hat 
hétig tart. Az ad hoc elnök a zsinat kebeléből titkos 
szavazattal választatik. Az egyetemes zsinatok hivatása 
többek közt a püspökök választása, a liturgia megálla-
pítása stb. A püspök azonban a pásztorok közt nem 
valami egyházi méltóság ; ő csak abban különbözik a 
többi lelkésztől, hogy az ő hivatása a végzett theolo-
gusokat lelkészi hivatalra felszentelni, 

A herrnhuti felekezetnek theolog. intézete felső-
Szilésiában, Gnadenfelden van. Gyermekeiknek a népis-
kolákban nyolc osztályt kell végezniök s e szerint azok 
8 évig vagyis rendesen 15 éves korukig járnak iskolába, 
amikor aztan konfirmaltatnak. Tizennyolc éves ko-
rukban ujolag mindnyájoknak együttesen meg kell je-
lenniök bizonyos napon az egyházi tanács előtt, s ott 
szintúgy, mint a konfirmáció alkalmával, kézadással fo-
gadalmat tesznek újra, hogy a herrnhuti, vagyis a test-
vérgyülekezetek rendszabályait egész életökben megfog-
ják tartani; ugyanekkor ily című könyvecskét kapnak 



kezökbe : , Allgemein geltende Grundsátze und kurtzge-
fasste Ordnungen für die Gemeinen der evang. Brüder-
Unitát Gnaden* stb. S az ifjak és leányok rendesen 
meg is tartják az egyházi tanács előtt tett fogadalmat. 

A herrnhutiak vallásosságára nézve kell még meg-
jegyeznem, hogy az igen sok-féle alakban nyilvánul, 
így például szent kötelességnek tartják a többek 
közt étkezés előtt imádkozni. A reggeli előtti áhitatos-
kodás, az úgynevezett Morgensegen, meglehetős hossza-
dalmas. Ez abból áll, hogy a családfő „Die táglichen 
Losungen und Lehrtexte der Brüder-Gemeinde* cimű 
könyvből egy fejezetet elolvas, azután előveszi a bibliát, 
s ebből elolvassa azon helyeket, a melyekre ama feje-
zet hivatkozik. A bibliai felolvasásnak bevégzése után 
feláll a családfő, nagy áhitatossággal becsukott szemek-
kel elmondja a miatyánkot, s az egész család szintén 
felállva félig fennszóval utána mondja azt. Én egy ily 
reggeliben rész vettem a volt grönlandi missionárius 
Binschedlernél, s az ez alkalommal ott tapasztalt álta-
lános áhítatosság annyira meghatott engem is, hogy 
bensőleg annyira megindultnak soha sem éreztem ma-
gamat, mint akkor. 

Meg vagyok felőle győződve, hogy ha akármilyen 
vallástalan ker. ember a herrnhutiak körében néhány 
hónapot töltene, ezen idő alatt buzgó vallásos keresz-
tyénné lenne. Igazat adok a nem régen elhalt hires po-
zsonyi theol. tanárnak Glac Henriknek, aki tanítványai-
nak azt ajánlotta, hogy az igazi vallásos szellem tanul-
mányozása és elsajátítása végett, ugy mint ő, theologiai 
tanulmányainak befejezése után, — legalább két hóna-
pot Herrnhutban töltsenek. 

Én nem sajnálom az időt, amit Herrnhutban el-
töltöttem, sőt a legnagyobb örömmel gondolok arra 
vissza ; mert ott érlelődött meg bennem ama régi meg-
győződésem, hogy a vallásos nép az igazi boldog nép. 

Kármán József. 

I R O D A L O M . 
A gyakorlati b ibl iamagyarázatok ügyében . Van 

szerencsém tisztelt előfizetőimet értesíteni, hogy negyed-
éves szakközlönyöm első füzetét, melynek, ha egy vé-
letlenül közbelépett nyomdai akadály hátra nem veti, 
január hó i-én kellett volna megjelenni, a reánk kö-
vetkező február hó io-én fogom — ha Isten életem-
nek kedvezend — 2000 példanyban szétküldeni. Kérem 
tehát e jelentésemmel kapcsolatban mindazokat, a kik 
e vallalatot megismerni, s eshetőleg megrendelni óhajt-
jak, szíveskedjenek legalabb egy levelezési lapon annyi-
val is inkább gyorsan értesíteni engemet, nehogy ellen 
esetben, a legjobb akaratom mellett se legyek képes 
az elkésett jelentkezőket kielégíteni, mit felette sajnál-
nék. Az első füzet Mózes, Sámuel, Dániel és a Zsoltá-
rok könyvéből, továbbá Pál apostol Timótheushoz irt 

első levele és Júdás apostol közönséges leveléből fog 
munkálatokat hozni : Korén Pál, Haan Lajos, Baralco-
nyi Kristóf stb. uraktól, és egy szintén templomi hasz-
nálatra készített „Biblia-ismertetést* Könyves Tóth Kál-
mántól. Gyoma, jan. 24-én. Garzó Gyula, ref. lelkész, a 
»Gyakorlati bibliamagyarázatok* szerkesztője és kiadója. 

Ny í regyházán a Szabolcsmegyei Közi. nyomdá-
jában most jelent meg : A hazai ipar, mint társadalmi 
és nemzetgazdasági szükséglet. Iránytanulmány. Irta 
Kiss Endre (Endrefi). Ára 25 kr. — Józan, népszerű 
okoskodás azon kérdések fölött, melyek hazai iparügyünk 
legnagyobb problémai. Szerző Schultze-Delitsch szelle-
mében óhajt ja érvényre emelni az iparügy terén az ön-
segély nagy elvét, melyet legbiztosabban társulás utján 
lehet elérni. Különös súlyt fektet arra is, hogy a tár-
sadalom műveltebb s vagyonosabb osztalya növelje ipa-
rossá is gyermekeit, azaz necsak a hivatalnoki s egyéb 
szellemi pályára. 

— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét mai lapunkhoz csatolt iiy 
cimű mellékletre: » Vallásos iratok magyar nydven.* 

K Ü L Ö N F E L E K . 

- A „Debreceni P ro tes t áns lap* 3-ik száma ezzel 
lepi meg olvasóit: „A magyarországi ref. egyház egye-
temes konventje, a zsinati előmunkálatok tárgyában, 
tanácskozásait f. é. március 8 án fogja folytatni Budapes-
ten. Tárgyai lesznek ezen tanácskozásnak : a még nem 
tárgyalt köznevelési és közoktatási szervezeti szabályzat 
i-ső, 2-ik és 4-ik része, melyek a népnevelési és oktatási 
intézetekről, ker. felebaráti nevelő intézetekről, és a fő-
iskolákról szólanak. — Továbbá a törvénykezési rend-
tartás tervezete, országos ref. segélyalap (domestica) és 
országos ref. özvegy-árva-alap előállítására vonatkozó ter-
vezetek ; missiói számadások felülvizsgálása, stb. stb. — 
Végre egyes egyházkerületek altal kitűzött többnemü 
igen fontos tárgy.* 

Nem tudjuk mire vélni e hírt, mely tartalmát 
tekintve leghőbb óhajainkkal találkozik, s kifakadó 
örömmel üdvözölnők, ha lehetőnek tartanok. Ámde, 
minthogy az utolsó conventen márciusban tartandó 
folytatásról szó sem volt, superintendentiális gyű-
lések sem rendelkeztek ez ügyben: nem képzel-
hetjük, ki híhatt össze márciusra a conventet. 
Báró Vay Miklós, mint a convent rendszerinti el-
nökéről, korábbi esetekből tudjuk, hogy oly meg-
hívást csak a superintendentiák többségének vilá-
gosan kijelentett kívánatára indítana el. Mi tehát 
e hírt csak mint pium desideriumot registráljuk. 

* A gyomai ref. egyháztanács , egy egészen új-
ból építendő kántori lak terve felett, végmegállapodásra 
jutott, s azt e napokban a szükséges megerősittetés 
szempontjából, felülvizsgálatra az esperesi hivatalhoz is 
be fogja terjeszteni. Az épület egészen szilárd anyag-



ból fog készülni és egyike lesz a legdíszesebb kántori 
lakoknak. 

* Nt. Prágay Lajos alsó-borsodi esperes ur es a 
sárospataki főiskola egyházi algondnoka, ki csak e na-
pokban, boldogult nejének emlékére, IOO frtot adomá-
nyozott a főiskolának, ujabban 50 frtot adott át nekem 
a főiskolai tanári nyugdíjintézet alaptőkéjének gyarapí-
tasa végett. Fogadja a nagytiszteletü esperes ur a ta-
nari kar leghálásabb köszönetét e helyen is, nemes 
szivéből származó adományáért, mely annal inkább 
kedves és hálárakötelező a tanári kar részéről, mert 
nyugdíjintézetünk fenntartásában és gyarapításában majd-
nem egészen saját erőnkre vagyunk hagyatva s mert a 
tanárözvegyek és árvák szomorú jövőjének képe nem 
egyszer vet sötét es nyomasztó képeket annak a pro-
testáns tanárnak lelkére, akinek sírjával együtt bezáró-
dott övéi számára a megélhetés forrása is. A tanári 
kar nevében : Mitrovics Gyula, közigazgató. 

* Kornya Mihály uram, a nazarénusból lett nagy-
hírű szalontaí baptista Gyomán is megkisérlette a térí-
tés munkáját, két estén tartván egymásután gyülekeze-
tet. A második este azonban azon nem várt szerencse 
érte, hogy Garzó Gyula, Schulz Jenő és Szügyi Dániel 
lelkészek is megjelentek a gyülekezetben, kijelentvén, 
hogy a , prófétától ha Istentől van, ők is tanulni óhajta-
nak, ha pedig csak hitető, itt a gyülekezetben kíván-
jak erőtlenségét bebizonyitani." És lőn nagy csendes-
ség a körülbelül száz tagból állt gyülekezetben, mígnem 
aztán annyira kiszorittatott minden positiójából a kóbor 
hitető, hogy az egész gyülekezet belátta erőtlenségét 
és erőlködésének nevetséges voltát. Érdekes megjegyezni 
hogy — mint értesültünk — ez a munkakerülő ember 
már évek óta jár Gyomára, s próbálgatja az est homá-
lyában és éjjelenként a lélekfogdosas munkáját. Alkalmul 
szolgált pedig első megjelenésére azon körülmény, hogy 
a gyomai ref. egyház uj adókulcsot készített és behozta 
az ingyeniskolázást; második megjelenésére pedig a temp-
lomépítés, midőn ismét ugyanazon talajon, t. i. az úgy-
nevezett Mata-kertben kisérlette meg újból a porhintést. 
Bár azonban mindkét alkalom nagyon kedvező volt 
arra nézve, hogy a fizetni nem szeretők, Kornya uram 
hóna ala rejtsék, az ujrakeresztelés által megtisztult fejei-
ket, mégis semmi sikere eddig apostoli fáradalmainak, 
hacsak titokban nincs egy-két híve, mit eddig consta-
talni nem lehetett. De annyi tény mégis, hogy farkas 
jár a nyájban, és pedig nemcsak Gyomán, de egyé-
bütt is. Pásztorok vigyázzatok ! 

Gyászhírek. Ungmegyéből vesszük e sorokat : 
»A jenkei tótajku ref. egyház 72 évet élt lelkésze Les-
nyánszky György folyó hó 17-én agyszélhüdésben elhunyt. 
32 évig hirdette ezen egyházban az igét ; egy évvel ez-
előtt vesztette el házastársát, s most atya s anya nélkül 
6 neveletlen árvája (2 fiu, 4 leány) siránkozik a szegény-
ség szorongató kapcsa között.« — Lapunknak irják, hogy 
Kövess)/ Károly nagyvázsonyi ev. lelkész, a zalai esperesség 
jegyzője és pénztárnoka, hosszas szenvedés után, f. hó 
19-én 44 éves koraban a jobblétre szenderült. Özvegyet 
s 4 gyermeket hagyott maga után.*) — Geduly La-
jos dunáninneni ev. superintendenst az a súlyos csapás 
érte, hogy neje a múlt héten elhunyt. A szivén ejtett 
sebet gyógyítsa be az Úr Lalzsama 1 — Gr. Toldal.-gi 
1 ictor cs. k. kamarás, a vajda-hunyadi ref. egyházmegye 
fő-, és a marosi egyházmegye algondnoka f. hó 24-én 
élte^ 52-dik évében Marosvásárhelyt elhunyt. — Somlce-
reki Miklós széki ref. lelkész neje, szül. Mohai Júlia f 
hó 2 4-én elhunyt. Béke poraikra! 

*) Bővebb necrologokat kérünk. Szerk. 

N E C R O L O G . 
Hazai prot. egyházunknak, s különösen a dunán-

túli reform, egyházkerületnek egyik hű harcosát helyez-
tük e hó 23-án az anyaföld hideg kebelére, átadvan a 
sírnak a mezőfóldi ref. egyházmegye köztiszteletben állott 
segédgondnokának Molnár Imrének hűlt tetemeit. 

Az utánunk jövő nemzedékek nem tudom fogják e ér-
teni teljes jelentésében e szót: egyetemes papság! Hala 
Istennek mi mostan élők még értjük. Az élet, a gya-
korlat nemes példákkal magyarázza meg nekünk e szó 
valódi értelmét. Voltak s vannak még közöttünk, kiket 
életpályájuk a világi foglalatosságok mezejére vezetett, és 
itt néha nehéz munkát, idejük s erejük nagy részét 
igénybe vevő tisztet kelle és kell teljesíteniük ; s ennek 
dacára a vallásuk iránti érdekeltségben, az egyhazuk-
iránti buzgólkodásban le nem győzetve vetekednek a 
szoroF.bb értelemben vett szolgáival a vallásnak, és ha 
a világi méltóságok bármily magas polcára emelkednek 
is, egyik legdíszesebb s legtöbb valódi örömöt nyújtó 
hivatalnak tekintik azt, melyet az egyházi élet körében 
hitrokonaik bizalmából nyertek. Bármennyi terhet rak 
is reájuk az élet, avagy világi tisztük viselése: azért 
marad mindig erejük és idejük az egyház és iskola 
ügyeiben való fáradozásra. 

Egy ily férfiút tisztelt, most pedig ilyet gyászol 
a mezőföldi egyházmegye közelebb elhunyt segédgond-
nokában. O szorosabb értelemben a világi téren műkö-
dött előbb mint ügyvéd, később mint megyei tisztvi-
selő ; de a vallása és egyháza iránti hő szeretetet, me-
lyet még első gyermekségében a szülei háznál, majd a 
sárbogárdi és pápai tanodákban lelkébe csepegtettek, 
megőrizte híven egész életén keresztül, utolsó lehelle 
téig. Tevékeny részt vett 1837-től kezdve egész az 
utóbbi évekig előbb a megyei küzdelmekben, majd a 
haza alkotmányáért folytatott harcokban, de a majd 
félszázados küzdelemnek legizgatottabb szakaban is 
nem volt oly időpont, melyben egyháza és vallása 
érdekében megszűnt volna munkálódni; és pedig nem 
szóval — mert ő mint minden hiúságnak és külsőség-
nek, úgy a hiú és üres beszédeknek, a nagy hangzású 
dikcióknak is konok ellensége volt, — hanem munká-
lódott tettekkel. A fehérvári ref. egyháznak, a kathol. 
erdő közepette ültetett emez uj prot. csemetének több 
mint másfél évtizeden át volt lelkiismeretes gondnoka, 
mely idő alatt e gyenge egyház erősítésére, fejlesztésére 
jelentékeny anyagi áldozatot is kellett hozni, és ő 
ez áldozatok hozatalában mindig elől ment. Az ötve-
nes évek elején a mezőföldi e. megye tanácsbirájává, 
1874-ben annak segédgondnokavá választatott és ő mind-
két tisztében ismét tettekkei, lelkiismeretes fáradozásá-
val tanúsította egyháza iránti szeretetét. 

De talán még kézzelfoghatóbban nyilvánult az ő 
vallásos és szilárd prot. jelleme családi élete körében. 
Mint férj és családfő példányképül tekintetett. Az ő 
magán és családi élete egy élő prédikáció volt, melyet 
sokan hallgattak, és még többen emlegettek. Távol volt 
tőle a más felekezetűek iránti türelmetlenség, de azért 
a prot. jelleget igyekezett lehető legmélyebben besütni 
családja tagjainak lelkébe, s az ős magyar prot. eré-
nyeket egész környezetében meggyökereztetni. A ma-
gyar vendégszeretet, kálvinista puritán egyszerűséggel, 
a munkásság, takarékosság, az egyházi, nemzeti, humá-
nus célokra való áldozatkészséggel, a mások iránti kí-
mélet s gyengédség, az igazság nyilt kimondásával s 
az erkölcsi tévedések ostorozásával ritka szerencsés mér-
tékben valának nála egyesülve. 



Ily jellemtől, önkényt értetik, hogy elválhatlan 
volt, a magyar protest. erények egyik legfőbbike: a 
haza s a nemzet szabadsága iránti hű szeretet. A sza-
badelvű pártnak egyik legtantorithatlanabb harcosa volt 
a negyvenes években, az 1848/9-iki években részint 
mint a kormánybiztos mellé kinevezett segéd lelkiisme-
retes buzgósággal fáradozott úgy a szabadság féktelen-
ségre hajló árjának kellő mederbe terelésén, mint a re-
actionarius mozgalom elfojtásán. Jutalma 1849 végén az 
uj épületben hordozott bilincs, s az ügyvédségtől való 
eltiltás lett. De a szenvedések tüzében honfiúi jelleme csak 
acéloztatott, s a legkétségbeejtőbb napokban is nem 
szűnt meg hazája jövőjében bízni, s azon a körülmé-
nyekhez képest munkálódni. Azért midőn a világ moz-
dulni kezdett, ő ott volt a mozgatók között, az 1859-
ben tervezett felkelés alkalmával az emigrátió által ő 
neveztetett ki a dunántúli telkelő sereg pénztárnokává. 
A világ másképpen fordult s ő 1861-ben fehérmegyei 
pénztárnokká, 1869-ben pedig megyei törvényszéki bí-
róvá választatott, úgy itt, mint egyéb téren megőrizve 
jelleme tisztaságát, fokozva polgártársainak iránta való 
tiszteletét. 

Ezen tisztelet a zord idő dacára is számos isme-
rőit és rokont gyűj töt t össze koporsója körül a megye 
legtávolabbi részeiről is ; megjelent itt az egyházmegye 
több lelkésze, az egyházmegyei tanitói énekkar. Gyász-
beszédet a helybeli lelkész Patay N. úr tartott íe'ette, 
igaz s találó vonásokban jellemezvén őt mint csaladfőt, 
mint honfit, s mint az egyház hű fiat. Lengjen áldás 
porai felet t! ! F. 

A D A K O Z Á S O K . 
Slavoniai missio. 

Midőn Pap Gábor dunántúli superintendens és 
Körmendy Sándor b. somogyi esperes, a Prot. Egyh. 
és Isk Lap múlt évi 50-ik számában, a slavoniai missio 
ügyét oly meleg szavakkal, s annyi fontos érvekkel aján-
lották a nemzeti és vallási részvét felkaroló szeretetébe : 
akkor mindketten azon Ígéretet tevék, hogy én alul- 1 

írott a nevezett szent ügynek szánt s hozzam beérke-
zett segélyfillérekről nyilvánosán számolandok s azo- ; 
kat nyugtázni fogom. 

Lelkem ez ígéret óta folytonosan ott ül a váró-
terem ajtajaban, s lesve lesi a pillanatot, ha vajon 
nyílik e az ajtó ? jő-e az alkalom, melyben enyhítő csepp, 
üditő harmat hull az epesztő szomjúságra? Istennek le 
gyen hala, a * kérjetek és adatik, zörgessetek és nyittatik* 
jóslat igéi ma is megtermék áldásaikat, mert a forrás, 
melyhez annyi nemes ügy fölebbez, melynek jóreménység 
fokához annyi szent vállalat megindul, még nem száradt 
ki, feneke még nem kérgesedett össze, talajat még nem 
verte fel száraz avar, s ha tantalusi szomjam végkép 
eloltani nem képes is, de a szent ihlettség vesszeje által 
ütött résen, mint Mózes sziklájából, az üditő folyam 
habjai egyre hullanak. Állításom igazolásául szolgáljanak 
a hozzám ez ideig beérkezett adakozások : Hampó János 
gyűjtő küldött 50 frtot, Thaly Ignác mérnök 5 frt, 
Szilágyi Béla gyűjteménye 35 frt. — Id. b. Vay Miklós 
10 frt, Dömők Péter Ocsényből küldi Szobi gyűjte-
ményét 11 frt 77 kr. — Szőllősy Antal Makóról gyűjte-
ménye 29 frt, Hampó János gyűjtő 75 frt, Kálmán 
Béla küldi Szobi gyűjteményét 25 frt 89 kr., Simkó 
Frigyes B. Gyarmatról gyűjteménye 30 frt, Szőllősy 
Antal Makóról gyűjteménye 20 frt, Hampó János gyűjtő 
30 frt, Draskovics Zsigmond gyűjteménye 79 frt 79 kr., 1 

Német József gyűjteménye 23 frt, ugyanaz 32 frt, Soltra 
Alajos, Vida József gyűjteményét 20 frt, Katona Pál 
Zeles Lajos gyűjteményét küldi 40 frt, Németh József 
19 frt, Hampó János 45 frt, Szabó János gyűjteménye 
25 frt 13 krt. Papa, jan. 22. Kis Gábor. 

Tarczy-alap. 
(Vége.) 

Soós Karol1/ ívén: Kenessey István 1 frt, özv. 
Kenessey Elekné 5 frt, N. N 1 frt, Szűcs István 50 
kr., Csajághy János 50 kr. Soós Károly 1 frt, összesen 
9 frt. — Kálmán József 2 frt, Márkus Imre I frt, Ku-
tasy Ferenc 10 frt, Tóth Mór ügyv. 5 írt, Koricsoner 
Lipót. 5 frt, Czeglédi Sándor ívén: Czeglédi Sándoi 1 
frt, Szőke Károly birtok. 5 frt. összesen 6 frt. — lléjás 
Pál ívén : Héjas Pal 10 frt, Nagy Sándor 2 frt, Ágos-
ton Pál 3 frt, Czibor Mór 2 frt, Bárány Gyula I frt, 
Vida Karoly 1 frt, N. N. 1 frt, Nagy József 1 frt, 
Bosznai István 1 írt, összesen 22 frt — Patay József 
1 frt. Boesor István ívén : Bocsor István 2 frt. Váli 
Ferenc 2 frt, Horváth Lajos 2 frt, Baráth Ferenc 2 frt, 
Szilágyi József 2 frt, Rózsa István 1 frt, Farkas Dezső 
2 frt, Baranyay Zsigmond 2 frt, Antal Gábor 5 frt, 
összesen 20 frt. — Tóth Károly s. leik ívén : Miklós 
Sándor jegyző 1 frt, özv. Bekő Imréné 1 frt 50 kr. 
Pongrác István tanitó 50 kr., Falusi Szabad Bathyán 
község 3 frt 3 kr., Váradi István leik. I frt, Takács 
Lajos ellenőr 50 kr., Tóth Károly s. leik. 1 frt, összesen 
8 frt 53 kr. Kerkapoly Károly ajánlott IOO frt, Kovács 
József leik. 10 frt, Nagy István leik. 6 frt 70 kr , Horváth M. 
esp. 10 frt, Horváth Kálmán t. v. biró IO frt, Barthalos 
István ügyv 5 frt, Körmendi Béla 5 frt, Pázmándy Lajos 
seg. gondnok 50 frt, Török Pál ref. püspök 30 frt, 
Mezey Pál leik. 5 frt, Szilágyi Gábor leik. I frt, Bajcsi 
Lajos leik. 5 frt, Kossá János tan. I frt, Páli Lajos 
esperes ívén : Páli Lajos 2 frt, Mészáros Károly 1 frt, 
Pályi Pál I frt, Győrffy Ferenc 2 frt ,Cserba László tan. 
1 frt, Páli Zsigmond jegyző 7 frt, Fónod Károly I frt, 
PálfTy Lajos 1 frt, Dózsa József 3 frt, Konkoly Imre 
birt. 5 frt, Székely Rudolf pénztárn. 5 frt, Pongrác Fe-
renc 1 frt, László János s. leik. I frt, összesen 31 frt. — 
Beznyák István felügy. 2 frt, Ráth Károly orsz. képvi-
selő 5 frt, Deák Tjajos I frt, Nagy Kálmán és Saary 
Géza 2 frt 80 kr. Sárközy Titus közb. IO frt, Jókay 
Lajos esp. I I frt, Antal Dénes leik. 2 frt, Szalay Pál 
ívén : Konkoly Thege Lajos 2 frt, Rácz Károly 1 frt, 
Böny ref. egyház 5 frt, össz. 8 frt. — Kov. Sebestyén 
József esperes ívén : Kov. Sebestyén József 5 frt, Kallós 
Ján. 2 frt, Kov. Sebestyén Béla I frt, össz. 8 frt. —- Barca 
Géza ügyv. 10 frt, Vályi Lajos esp. ívén: Hetessi ref. 
egyh. 5 frt, Hetessi közs. 5 frt, Kovács Lajos leik. 5 
frt, Kovács Józs. 1 frt 50 kr., Veres Ede 5 frt. Czike Ján. 

1 frt 50 kr., Tóth Laj. 3 frt, Vályi Laj. 5 frt, össz. 31 
frt, Kreiszler Józsefné 4 frt. — Madarász Andor ívén : 
Madarász Andor 5 frt, Szabó Kálmán 5 frt, összesen 
10 frt. — Dr. Guthman Frigyes 2 frt, Szabó Dávid leik. 
ívén : Szabó Dávid 2 frt. Dékány István 10 kr., Almási 
István 5 kr, Vajda Mihály IO kr., Vajda Jánosné 4 kr., 
Almási Mihály 4 kr., Karádi István 5 kr., Csonka Fe-
renc 5 kr., K. Kovács János 2 kr., Barbás József 5 kr, 
Ozsvát Józsefné 3 kr., Dékány József 3 kr., Radec Pál 
10 kr., Borbás István 2 kr., Molnár Péter 4 kr., K. Bá-
lint János 4 kr., F. Almási István 4 kr., Borbás József 
2 kr., Princes Pál 4 kr., F. Molnár József 5 kr.. Kerék-
József 7 kr., Kerék B. János 4 kr., Szekeres István 5 
kr., Lukács István 4 kr., Bajor Józsefné 4 kr., Szalai 



Dániel tan. 20 kr., Mészáros Józsefné 4 kr., Tiers József 
5 kr., ifj. Szekeres János 4 kr., Nemes József 5 kr., 
László János és József 10 kr., Kis Gy. István 5 kr., 
Balázs Józsefné 4 kr., Kis István 3 kr , Kis József 10 
kr., Dekany Dániel gond. 20 kr., Kalmár János 4 kr., 
Kalmar Sándor 4 kr., Vajda Jánosné 6 kr., Vajda Dá-
niel 5 kr., K. Kovács Józsefné 5 kr., Lukács Mihály 5 
kr., Molnár Mihályné 2 kr., Major István 4 kr., A 
Lukács Istv. 10 kr., Balassa István 10 kr., Berko József 10 
kr., Nagy János 10 kr., Balázs István 4 kr., Kis S. Ist-
ván 4 kr., Kis János 4 kr., A. Rajkó János 4 kr., Rajkó 
József 5 kr., Vajda József 5 kr., Ozsvát Jánosné 4 kr., 
Vajda István 15 kr., Listár János 10 kr., b. Rajkó Ist-
ván 5 kr., F . Molnár József 10 kr. Juhász János és 
Csizmazia Lidia uj házaspárok 1 frt, Tenke Péter nász-
nagy 1 frt, Nagy János jegyző 1 frt, Nagy Károly leik. 
1 frt, Cszősi ref. egyház 2 frt, összesen 11 frt. — Pap 
József tan. 2 frt, Kovács Vince 1 frt, Sebestyén Dávid 
tan. 2 frt, Csepeli Sándor ügy. 20 frt, Biró Iynácz ívén : 
Biró Jolán és Mariska 5 frt., Garbaczy Ferenc 50 kr., 
Szelle István 1 frt, Diva Flór 1 frt, Czobel György 1 
frt, dr. N. N. 1 frt, Fittler Imre 2 frt. Olle Antal 50 
kr., Domay Ödön 50 kr., Német Béla 1 frt, Biró László 
50 kr., Trsztyenszky 50 kr , N. N. 60 kr., Huber 
Adolf 60 kr. Bartal György 2 frt, Biró Ignácz 1 frt 
80 kr. összesen 20 frt. — Szabó József leik. 2 frt, 
Pethő József leik. I frt, Könnendy Mihály 50 kr., Antal 
Dániel 2 frt, Bácz Gyula ügyv. ívén : Rác Gyula 6 frt, 
Korpadi Gábor 1 f r t , Mészöly Gyula 3 frt, Pósa Károly 
1 frt, összesen 11 frt. — Tarczy-ünnep alkalmával tánc-
vigalmat rendezett ifjak gyűjteménye 20 frt, Csontos 
Karoly ivén: a ref. lelkész 1 frt, Lázár Lajos 1 frt, 
Somorjai ref. egyház 1 frt, összesen 3 frt, — Dr. Stei-
ner József 4 irt, Farkasdi Károly leik. 5 frt, Kovács 
János ívén : Kovács János leik. 2 frt, Vámos János 1 
frt, Maller Károly 2 frt, Csikesz József 50 kr, Balogh 
Sándor 1 frt, Szabó Ferenc 50 kr. összesen 7 frt, — 
Csonka Ferencz esperes ívén : Csonka Ferenc 2 frt, 
Molnár Albert tan. 50 kr., Berki József 50 kr., Nyikos 

Kálmán 2 frt, Szász Ferencz 1 frt, Dobray István 1 frt, 
Szalai Károly 50 kr., Szűcs Béla 1 frt, Tatav Sámuel 
1 frt, Péczeli Mihály 50 kr., Ürögi Sándor 50 kr. Fa 
István 1 frt, Szenes László 50 kr., Cseh Sándor 1 frt, 
Szabó Karoly 50 kr., Váli Nagy Sámuel 50 kr., Fábián 
József 2 frt, Szűcs Dániel 5 frt. Tima Kálmán 1 frt, 
Cseh Gábor 3 frt, Balassa Kálmán 1 frt, Acs Károly 
5 frt, Pordán József 2 frt, Sörös Géza 5 frt, Csepely 
László 2 frt, Borbély Karoly 1 frt, Szenes Imre 2 frt, 
Bakó Imre 2 Irt, Pazmándy Endre 1 frt, Pap Sándor 
2 frt, Német Soma r frt, Rac Géza 2 frt, Zsigmond 
Sándor 2 frt, Somogyi Benő 2 frt, Jakói Samu 2 frt, 
Sörös István 3 frt, Barthalos Dezső 2 frt, Segesdy Mik-
lós 5 frt, Cs. Kis Dávid 1 frt, Thuri Károly 2 frt, 
Varga János 50 kr., Sebestyén Gábor 5 frt., Raksányi 
Károly 5 frt., Szentmihályi József 1 frt, Szalai Pál 1 frt, 
Fejes Gábor 1 frt, Várkonyi István 1 frt, Varga Lajos 
1 frt, összesen 85 frt 50 kr. — Páli Lajos esperes ívén : 
Kovács János 1 frt, Giczei Sámuel 1 frt, Antal Bálint 50 
kr., Zöldi Ernő jegyző 50 kr. összesen 3 frt. — Do-
manovszky Endre kamatot küldött 2 frt, Badic Gyula 
2 frt, Tóth Júlia tanítónő I frt, Barthalos Mihály espe-
res ívén: Puzdor Gyula 5 frt, Vince Káról)' 1 frt, Ko-
vács Imre leik. 1 frt, Győrfy József s. leik. 50 kr. Par-
ragh Lajos leik. 1 frt, összesen 8 frt 50 kr. Szupics 
Dezső úgy. ívén: Lövy Zsigmond 50 kr., N. N. 40 kr., 
Dr. N. N. 50 kr., Mandl Mór 30 kr., Szupics Dezső 2 
frt, Ferter István 2 frt, Schossberger testvérek 34 kr., 
Dr. Kund Bernát 1 frt, Vajda József 1 frt, Mészáros 
János 2 frt, összesen 10 frt 4 kr. — Tato.y Imre leik. 
ívén : Molnár Imre 10 frt. Molnár Lajos 10 frt, 
Rozgonyi György 5 frt., Tatay Imre 4 frt, Boross Mi-
kály I frt, összesen 30 frt, — Pethes Endre ívén : Pethes 
Endre 1 frt, Pethes Dezső 50 kr., Alistáli ref. egyh. 50 
kr., László Benő gond. 1 frt. László Kálmán 1 frt, ösz-
szesen 4 frt. Kálmán Farkas ívén : Kálmán Farkas 1 frt, 
Vámos Károly ref. leik. 5 frt, Hetesi Dániel 5 frt, Mol-
nár István 1 frt, Beregszászi Gusztáv 1 frt, Badics György 
1 frt. — Ballagi Mór 15 fit. — Összesen 1756 frt 50 kr. 

3) 

K Ö I S T T G - IR ,_ 
l e l készné l , Budapes ten ( Y á c i - u t 76. sz.) k a p h a t ó k 2 — 6 

Bibliai k é z i k ö n y v . Kalauzul a Szent-írás tanulmányozásához. Készitette Dr. Angus 
József, a royal asiatic society tagja. Lelkészek és theologiát tanulók számára. Angolból 
fordítva 46 ív, földabroszokkal; vászonba kötve 3 frt 80 

A z a r á n d o k ú t j a . (Képekkel.) Egész vászonba, címmel, 25 ív kötve 80 
» » fél » >;> 25 >;> >;> ' 

Bibliai fö ldra jz . (Képekkel) Palástina földabroszával 2-i1!. 

4) Bibliai r ég i ségek . 2 3 

5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

20) 

föld ab roszával 
»_ _ » r » » finom kötésben 

Ha jna lp í r . (Képekkel) egész vászonba 
Napfe lkö l t e , 
Dr. Saphir: Kr i sz tus és az í r á s 
F r i g y e s Ka tona , 3 képpel 
Kris tóf v é n k i n t o r n á j a v . : „ o t t h o n , édes o t t h o n . " 3 képpel I'I 
IP7115 Q701701 171 .'11 1 ' 1 , , 

I I 

7V2» 

70 kr. fűzve 
70 kr. fűzve 

60 kr. fűzve 
50 kr. fűzve 

J é z u s s zava i az e l f á r a d t a k h o z . Elmélkedések a hónap minden egyes napjára 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: J D i . i 3 3,11a, g"i ÜN^Eór. 

kr. 

70 
70 

finom kötésben . . . . 90 
70 
90 
40 
40 
60 
3 0 
3 0 
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PROTESTÁNS 

S Z E R K E S Z T Ő -
es 

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

E l ő f i z e t é s i d i j : 
H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 
félévre i frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirde t é sek d i j a : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Teljes számú példányokkal niiiidég- szolgéLltLSLÍTJ.nls:_ 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetések 
lejárt, annak megujitására felkéretnek. 

Őszinték vagyunk! 
I álasz a pozsonyi ev. egyház emlékiratára, 
i 

A pozsonyi ev. egyház az egyetemes ág. 
hitv. theologiai akadémiára vonatkozólag emlék-
iratot adott ki f. év jan. 2-kán tartott közgyűlé-
séből, melyben a tiszai egyházkerület emlékira-
tának adatait azon nyilatkozattal: ^Őszinték va-
gyunk^, megerőtleníteni igyekszik, kijelentvén : 
hogy az ügy és egyház erdeke kényszerítette 
szólásra, és hogy a milyen volt az adjon Isten, 
olyan lett a fogadj Isten! — Ezen emlékiratra 
válaszolni a pozsonyi egyház példáját követve és 
az őszinteség keztyűjét felvéve én is kötelessé-
gemnek tartom, de korántsem azért, hogy az 
abban foglalt gyakori csipkedéseket és gunyoros 
ékeke t toroljam vissza; nem is azért, hogy részle-
tes cáfolatokba bocsátkozom, — mire nincs időm, 
— hanem kizárólag az ügy tisztázása céljából 
és a tőbb dolgokra szorítkozva. 

Mérlegeljük mindeneknek előtte: 
i. A pozsonyi ajánlatot. Tény az : hogy a 

pozsonyi egyház 1875-ben az egyetemes theolo-
giai akadémia felállítása céljából azon ajánlatot 
tette, miszerint 1. a tanári fizetéshez 3100 frttal 
járul ; 2. a szükséges 4 tantermet kizárólag az 
egyetemes gyűlés által engedélyezendő országos 
gyűjtés segedelmével építi fel; tény az : hogy az 
1S7S-diki egyetemes gyűlésen másodszor is kije-
lentette: ,miszerint ajánlata mellett az ezekből reá 
háramló n'igy áldozatok dacára is megmarad * de 

tény viszont az is, hogy félévvel később az 1879-ik 
évi egyetemes bizottság előtt, mint azt nemcsak 
a bizottságnak, hanem az egyetemes gyűlésnek 
jegyzőkönyve is bizonyítja, ajánlatát nagyban 
visszavonta és módosította, mennyiben pénzbeli 
ajánlatát 2100 frtra szállította le, a 4 tanterem 
felépítése tekintetében pedig határozottan ki-
kötötte : hogy arra csak azon esetben vállalkozik, 
ha a pénzösszeg a közgyűjtésből vagy esetleg az 
akadémia pénztárából pótolva lesz, és ha ezen 
épület az akadémia esetleges áthelyezése idejében 
a könyvek- és taneszközökkel együtt a pozsonyi 
egyház tulajdona marad. 

Hiedelmem szerint ezen két ajánlat között 
ég és föld külömbség van és szilárd meggyőző-
désem az: hogy kétszeri ajánlatának ily módon 
megváltoztatása össze nem egyeztethető a po-
zsonyi egyház, mint erkölcsi testületnek méltósá-
gával, de még kevésbé egyeztethető össze az 
egyetemes ev. egyház méltóságával, mely ezen 
eljárás által kijátszottnak kell, hogy tekintse ma-
gát ; szilárd meggyőződésem a z : hogyha a po-
zsonyi egyház ajánlatát meg nem másítja, be lett 
volna vágva minden felszólalásnak, minden más 
ajánlattételnek, minden keserű fájdalomnak, melyet 
oly igen hangsúlyoz, útja, és az akadémia mai nap 
Pozsonyban fennáll és működik. A pozsonyi egy-
ház első ajánlatát vagy komoly számítással tette, 
vagy nem. Ha igen ! akkor 4 év múlva szapo-
rodtak évi bevételei s így ajánlatát visszavonni 
nem volt o k a ; ha nem, akkor csak sajnálni tu-
dom: hogy ily hosszú idő lejártával jött szám-
adási tévedésének tudomására. Vagy indokolva 
van ajánlatának rriegmásítása ? A 3100 frtnak 



2100 frtra leszállításánál 
tatja fel visszalépésének, mert a Reischel hagyo-
mányt — bár nézetem szerint helytelenül — sa-
játjának tartja, de hogy e fölött a tantermek fel-
építésénél is oly követeléssel lép íel, miszerint 
azokat az egyetem építse fel, és ennek dacára 
feloszlás esetén minden az egyház tulajdona ma-
radjon, azt indokolva teljességgel nem látom, ellen-
kezőleg oly sértő eljárásnak tartom, mely csak 
visszaható hatást költhet fel a kebelben, a mint 
az tettleg az egyetemes bizottság keblében is 
megütközést keltett és a kerületekben is vissza-ö / 
tetszést szült és pedig nagyon is méltán. És ezen 
csudálkozni nem lehet, mert hibának tartjuk, ha 
egy ember igéretét megmásítja, nagyobb hibának, 
ha azt egy erkölcsi testület teszi, mennyiben ok-
vetlenül azon gyanút költi fel, hogy ajánlatát 
vagy megbánta, vagy szép szin alatt a szerződő 
felet akarja sarokba taszítani, zsákutcába terelni, 
hogy saját javára Őt kizsákmányolhassa. A szó-
val adott ígéretet megtartani becsületbeli dolog, 
az Írásbeli Ígéretet pedig beváltani még szorosb 
kötelesség, s hogy azt Pozsony nem tevé, legin-
kább maga ellen vétett, mert ez által zúdította fel 
eljárása ellen a közvéleményt. — Az egyetemes 
egyház ellen tanúsított ezen indokolatlan eljárása 
volt egyedül indoka annak is : hogy a tiszai egy-
házkerület Pozsony ellenében a theol. akadémiára 
vonatkozó ajánlatával fellépett, mire különben 
nem gondolt, mert az ügy érdekében kötelessé-
gének ismerte az egyetemes egyházat a zsákut-
cából kimenteni s Pozsonyt arra kényszeríteni: 
hogy első ajánlatát vagy beváltsa, vagy mint szer-
ződő fél visszalépjen és a célt önző eljárásával 
tovább ne hátráltassa. Hogy ezen fellépésünk ke-
serű fájdalmat okozott a pozsonyi egyháznak, 
azon nem csudálkozom, de nem is tehetek róla, 
mert ha azon elv szerint járt volna e l : ^A mit 
nem akarsz magadnak, ne tedd azt embertársad, 
nak,* mindettől megkímélve marad s most már 
az akadémia fennállása fölötti öröm boldogíthatná 
kebelét. 

2. Mérlegeljük továbbá az alapítványokat. 
Zsedényi 5000 frtos alapítványa kizárólag Po-

zsonyt illeti, de ha az egyetemes gyűlés Pozsonyt 
nem tűzte volna ki eleve a th, akadémia helyéül, iP 
lette volna az a dunáninneni kerületet, mint ez a 
bányakerületben is az eset, s így Pozsony nem 

tagadhatja, hogy ezen alapítványt nagy részben 
az egyetemes gyűlés jóakaratának köszöni, s e 
részbeni érdemét el nem vitázhatja. 

Gróf Pálfy János 16000 frtnyi alapítványá-
hoz szinte a pozsonyi egyháznak van kizáró joga, 
mert Pozsonyhoz van kötve, de ha az egyetemes 
gyűlés iránt hálátlan nem akar lenni, el kell is-
mernie : hogy ezen alapítványt is az egyetemes 
gyűlés pártfogolásának köszöni, mert hiteles tudo-
másom szerint Gr. Pálfy ezen alapítványát a th. 
akadémiára Zsedényi egyetemes felügyelőnek 
ajánlotta fel levélben s ha ő a grófot kiküldöttei 
által máskép és nem Pozsony számára informál-
tatja, ké rdés : hogy lett volna-e Pozsony kizáró 
tulajdona ? E részben tehát az egyetemes gyűlés-
nek még nagyobb érdeme van. 

A Zelenay-alapítvány nem Pozsony, hanem 
a 4 egyházkerület közös alapítványa s így a po-
zsonyi egyház annak hovafordításáról nem intéz-
kedhetik. 

A Reischel-féle 30,000 frtnyi alapítványt Po-
zsony magának vindikálja azon okból, mert állí-
tólag a nagylelkű alapítónak intentiója nem lehe-
tett más ; figyelme nem terjedhetett ki a dunán-
inneni kerületen túl ; más akadémia mint a po-
zsonyi nem lebeghetett szemei e lő t t ; s Pozsony-
nak végrendeletében való felemlítése fölösleges 
volt. Ez érvelésnek szép és jó, de nem nyomja 
le az igazság mérlegét, mert Pozsony a végren-
deletnek a th. akadémiára vonatkozó pontjaiban, 
(emlékirat 21 - 22-ik lap) egy szóval sincs felem-
lítve s abból : hogy a dunáninneni kerület lelké-
szeinek és özvegyeinek felsegélésére tette nagy-
szerű alapítványát vagyona tetemesb részével, 
korántsem azt következtetem: hogy Pozsony volt 
egyes egyedül intentiója, hanem hogy Zsedényi 
nyomdokát követve, ki közvetlenül előtte halt meg 
s kinek alapítványait ismerte, a dunáninneni ke-
rülettel gazdagon éreztetett jótéteményének érté-
két az által kívánta nevelni, miszerint az egye-
temes országos egyházzal is jót tegyen s így or-
szágos emléket is emeljen magának. Én Reischelt 
sem oly szűk látkörünek, sem oly önző- és szűk-
keblűnek nem tartom, ki az egyetemes egyház 
érdekét felfogni képes nem lett volna s tudta 
bizonyosan azt is, hogy Pozsony mellett Buda-
pestet folytonosan sokan hangoztatták s igy le-
hetőnek kellett tartania azt is, hogy megtörtén-



hetik, miszerint végeredményében nem Pozsony 
részére nehezedik le a mérleg. Reischel alapítvá-
nyát én ennélfogva feltétlenül az egyetemes egy-
ház rendelkezése alá eső hagyománynak tartom 
és azt hiszem : hogyha ennek édes reményében 
vállalta Pozsony ujabban az i o o o frt kiszolgálta-
tását magára, számításában nagyon csalatkozik, 
mert az egyetemes gyűlés nézetem szerint ezt 
használatúi igen: de örökségül jogainak csábítása 
és a közügy károsítása nélkül át nem engedheti 
soha és semmiféle esetben. 

Mérlegeljük 3-szor a vészes áramlatot. 
Készséggel ismerem el, hogy a pozsonyi ev. 

egyház tagjai jó honpolgárok és a theologiai ta-
nárok hazafiúi szellemben kifogásnélküliek, de a 
német és pánszláv szellem köpködéseit annak 
dacára mégis bajos tagadni, mert az élet bizo-
nyítja. A panszlavismus iránti félelem Pozsony te-
kintetében szerintem nem onnan származik, hogy 
ezt akár a theologiai tanárok, akár az egyházi 
elöljárók ápolnák, hanem onnan, hogy a pozsonyi 
theologusok közül panszlavszellemü lelkészek tett-
leg nagy számban kerülnek ki, kik aztán nyilvá-
nos hivataloskodásulc alatt megmételyezik híveik 
szivét és keblökbe a magyar nemzet elleni sze-
retetlenséget és gyűlöletet öntik. Volt idő, midőn 
Pozsony körében egy Stárt eltűrt mint tanárt, ki 
hirhedett vezére volt a panszlavismusnak, csoda-e 
ennél fogva, ha félelem üti fel fejét, hogy ez 

jövőben is ismétlődhetik, miután a pozsonyi egy-
háznak tudomásom szerint egy tót tanárt rende-
sen és folytonosan kell tartania ? Mult évben 
pedig az újságok ország-világgá kürtölték, hogy 
egy pozsonyi kasinóban, sőt a városházán is 
ellenszenv tört magának utat a nemzeti irány 
ellen, mit Pozsony küldötteinek az egyetemes 
gyűlésen való fellépése csak tetézett, bár én fel-
tételezem, hogy nem rosz akaratból történt, csuda-e 
ennélfogva, ha a rokonszenv évről-évre gyengül 
és tartózkodás vesz erőt a lelkeken ? Pozsonyban 
a tót theologusok a pánszláv szellemet egyrész-
ről magok ápolják, s maguk között más részről 
kívülről izgattatnak arra, azért az nem frázis, 
mint emlékirat szerzője mondja, hanem tagadhat-
lan tény és valóság, minek elejét venni hathatós 
eszközökkel mulhatlanul szükséges. 

Mérlegeljük 4-szer a tiszai egyházh riilet em-
lékiratát. Ez a pozsonyi emlékirat szerint vég 1 

eredményében puszta szólamhalmaz és egész szá-
mításában a levegőben lóg s a t. s több ily 
tűszúrásokkal és macras szemöldökű ékekkel van o 

az emlékirat felékesítve, mire azonban legkevésbé 
sem indulok fel, mert bizom egyrészről az igazság 
győzelmében és tudom, hogy javaslatunkkal érzé-
keny csapást mértünk Pozsonyra, de nem roszaka-
rat- vagy ellenséges indulatból, hanem az egye-
temes egyház javának é rdekében; más részről 
tudom, hogy szépíteni kell a rosz dolgot s tönkre 
tenni — ha lehetséges — a tiszai egyházkerületnek 
úgy érvelését mint számítását. Ettől azonban nem 
félek, mert biztosíthatom arról jó lelkiismeret és 
nyugodt lélekkel úgy pozsonyi, mint összes ma-
gyarhoni egyházainkat: hogy a tiszai egyházke-
rület ajánlatát megmásítani vagy visszavonni Po-
zsony módjára soha nem fogja ; biztosíthatom arról: 
hogy számítását komoly megfontolással tette s 
annak minden időben, jó és balkörülményei kö-
zepett egyiránt becsülettel fog megfelelni; biz-
tosíthatom arról: hogy azon kerületben, mely 1 5 
év lefolyása alatt kerületi özvegy-árva nyugdíjin-
tézetének alapját 125,000 frtra, kerületi képezdé-
jének tőkéjét pedig 8 év lefolyta alatt 91000 
frtra tudta Isten segedelmével emelni, elég er-
kölcsi biztosítéka van az egyetemes egyháznak 
és igéretét az utolsó krajcárig becsületesen be-
váltja. 

Mérlegeljük 5-ször a végszót. 
A pozsonyi emlékirat az 5-ik lapon ezt je-

lenti k i : hogy ez az ügy érdekében kimondott 
utolsó szava, jelezvén az 53-ik lap utolsó sorai-
ban az t : „hogy készebb az egyetemmel való társu-
lásról lemondani és saját erejére támaszkodva s az 
iránta jóakarattal viseltető kerületekben bízva a th. 
akadémiát Isten segedelmével felállítani, minthogy ez 
ideiglenesnek tekintessék es* annak áthelyezése szóba 
jöhessen !" Nagy szavak ! melyeket, hogy az el-
bizakodás és fenhéjazás kifejezésének tekintsek-e 
vagy megfélemlítési szándéknak tartsak, meghatá-
rozni nem tudom, de nem is keresem, egyedül 
azt jelentem ki : hogy ha ez által Pozsony azt 
k ivánja : miszerint az egyetemes egyház tőkéit 
véglegesen adja át úgy, hogy az ezzel való ren-
delkezésről Pozsony javára örökre lemondjon, le-
hetetlent kiván, mert ezt tenni sem az egyetem-
nek, sem a kerületeknek jogukban nem áll, meny-
nyiben jöhetnek körülmények, ha nem mindjárt, 

11* 



úgy távolabbi időben, hol a pozsonyi th. akadé-
mia vagy céljának meg nem felel, vagy az egye-
temes egyház józanul felfogott érdeke más intéz-
kedést követel. Ha ennélfogva az utolsó szónak 
értelme ez egy részről, más részről pedig a Rei-
schel hagyományhoz is, mint sajátjához szívósan 
ragaszkodik annyira, hogy azt pör tárgyává is 
tenni határozott akarata, ugy én a th. akadémiá-
nak Pozsonyban való felállítását ad calendas 
graecas elodázottnak tartom, s azt hiszem, hogy 
rosszabb útra van terelve a dolog, mint volt 
első stádiumában. Őszinték vagyunk ! ne vegye 
tehát a pozsonyi egyház rosz néven, ha az igaz-
ság és közügy érdekében nyiltan elmondtam vé-
leményemet és elmondandom — ha kell — más-
szor is, küzdve nem helyi érdek, hanem a köz-
ügy és igazság győzelmeért. 

Czékus István, 
superintendens. 

T Á R C A . 
Mire van szükségünk ?*) 

Hogy a magyar prot. lelkészi kar egészében és 
nagyjában véve hivatásának magaslatán áll, hogy az, 
mint olyan, méltó büszkesége egyházunknak és hazánk-
nak, azt senki kétségbe nem vonta és nem vonhatja, 
mert hiszen vaknak kellene lennie, hogy ne lássa annak 
fényes tulajdonait, érdemeit és számos erényeit tündö-
kölni. A mi nemes és nagy, jó és igaz, dicső és isteni 
ügy van, azért a magyar prot. lelkészi kar buzogni, 
áldozni, tűrni, szenvedni, élni, halni tudott is, tud is, 
akart is, akar is. Kebeléből hazánknak leghűbb fiai, ke-
beléből tudósok, költők, irók s a jellem minden fény-
oldalával felruházott férfiak kerültek ki, és fognak ki-
kerülni. Ez tény. Es én őszintén megvallom, hogy ha 
valamire büszke vagyok, ^kkor az az, hogy ezen fennen 
tisztelt lelkészi karnak én is egyik tagjává lehettem. 
Pap voltam Isten kegyelméből, még pedig falusi pap. 
Es legnagyobb megtiszteltetésnek tekintem magamra 
nézve még most is azt, ha a magyar prot. lelkészi kai-
egyik szerény tagjának ismernek el most is. 

Azonban éppen, mert ilyen ezen mi magyar prot. 
lelkészi karunk, éppen mert oly nemes, oly kitűnő az, 
éppen azért tűnik fel oly nagyon azok hibája, a kik 
nem hogy áldva az Isten jóságát és kegyelmét, hogy 
őket ezen díszes testület tagjaivá lenni méltatta, nem 
hogy tőlük telhető minden erővel azon igyekeznének, 
hogy Isten ezen kegyelmét megérdemeljék és kartársaik-

*) L. lapunk mult évi 51. Sz. hasonló cimű vezércikkét. 

hoz méltókká legyenek, az emiitett mulasztásokat kö-
vetik el. 

Kik azok? „Mire van szükségünk* cimű, a tapasz-
talás által indokolt cikkemben kimutattam azt. Csak kár, 
hogy Strauch Béla barátom nem értett meg. Először 
is ott minden egyházi hivatalnokot kivettem, a városi 
lelkészek közül azt mondom : némely, tehát világos, 
hogy csak kevés és a falusiakra azt mondom: „tisztelet 
a tiszteletre méltó kivételeknek 1* (Többes szám 1 11) A 
mint tehát mindenki lathatja, lehetőleg megszorítottam 
a számot és ő mégis bele akarja cikkembe disputálni, 
hogy azt mondom: „hogy a protestáns papi osztály 
nagyjában, egyesek kivételével nemcsak hogy szent 
hivatása színvonalán nem áll, de sőt hogy szent kötel-
meiről teljesen megfeledkezők hitvány seregéből áll.* 
Ez szavaimnak határozott félremagyarázása. S a ki 
azon az én egész cikkemen végig vonuló hasonlatból, 
a testről és tagjairól, ezen következtetést vonja le, az 
már, bocsásson meg nekem az én Strauch Béla bará-
tom, szelíden szólva gyöngédtelen. Védeni akar valakit 
s azt úgy védi, hogy jobban sebzi meg, mint vélt tá-
madója. Vagy küzd az ellen, a mi nincs, a mit csak az 
ő felizgatott képzelete lát ! 

Hogy tehát félre ne értessem, ismétlem, én azokról 
szólottam, a kik méltatlanok, (a hasonlat szerint is a test 
nem fő tagjairól, nem a főről, nem a szívről, nem a kéz-
ről stb. van szó) s hogy ilyenek fájdalom vannak, azt azzal 
is bizonyítom, miszerint bevallom, hogy a vonások, me-
lyekkel azokat festettem, élő alakokról vannak véve. 
Hogy pedig nem túloztam, annak világos tanúbizony-
sága az, hogy nem állítottam össze „bánlajstromot(<, 
mint azt Strauch Béla barátom mondja, pedig, ha kí-
méletlen, mint ő mondja gyöngédtelen akartam volna 
lenni, azt sem lett volna nehéz a legközelebb elmozdít-
tottak, megrovottak életéből összeállítani. (Csudálom, 
hogy ő csak egy esetet ismer, én több évvel fiatalabb 
vagyok s én fájdalom elég sok esetet ismerek.) 

Lám, kedves barátom, ilyen nyilatkozatokra kény-
szeríteni a cikkírót, az azutan valóban illoyalis gyöngéd-
telenség. Mert hogy engemet erre, valamint azon nyi-
latkozatra, hogy szavaimat tapasztalás után irtam, kény-
szeritettél, azt csak be kell látnod. Nekem kötelessé-
gem reputatióm megmentése szempontjából ezt, — bár 
mennyire fájjon is — „urbi et orbi* elmondanom. 

Belőlem a fájdalom szólott, hogy akadnak, a kik 
nem átalják azon valóban díszes testületet, a magyar 
prot. papságot, magasztos feladata betöltésében aka-
dalyozni, a kik kellően nem becsülik meg e szép ne-
vet magyar prot. lelkész, a kik miatt egyházi közéle-
tünk, dacara az intéző egyházi hivatalnokok stb. szaka-
vatott, megfeszített, önfeláldozó, lelkes és buzgó műkö-
désének, dacára annak, hogy azok, mint azt cikkemben 
ki is fejeztem, („két marokra dolgoznak4) éjjelt nappalá 
tesznek, nem halad olyan arányban, milyenben halad-
hatna. 

Mire van tehát szükségünk? Arra, hogy beismer-



jtik, hogy a sok jeles és nagy mellett vannak olyanok 
is, a kik megfelejtkeztek az Úr ama utasitasáról : »Úgy 
fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lás-
sák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti menyei 
atyátokat.* Máté 5 v 16. Őket arra figyelmeztessük, 
hogy szent kötelességük, hogy a bennök élő nemesebb 
hivatás tudatának magaslatára emelkedve hassanak, al-
kossanak, gyarapitsanak s az egyházat fényre derítsék. 
Hogy legyenek hivatásból és nem hivatalból lelkészek. 
Hogy vannak, kik oda nem emelkedtek, Strauch Béla 
barátom sem tagadja, f i a igen, miért ütközik meg cik-
kemen, miért annak hangján ? A fájdalom hangja nem 
gyöngédtelen. Drastikus lehet — a színezés, de nem 
hűtlen. 

A mi azonban Strauch Béla barátom cikkében 
elszomorító, ez azon nagyon-nagyon keresett bizonyítás 
lelkészeink derék volta felől. Medicina pejor morbo. 
Oly keveset ismer az én k. barátom, hogy egy s ugyan-
azon személyt s közte magát is kénytelen többször 
említeni, és olyas valamit is erényként mutatni be, a mi a 
legegyszerűbb ember előtt is tiszta kötelesség alakjában 
léphet fel ? Hogy sokat ne említsek, csak azt a jilialá-
toyatást ! Uram s barátom, ez vocationalis kötelesség-
Orvos szélben, viharban, katona ágyútűzbeo, a biró a 
halálitélet kimondása előtt lelkiismereti kételyekben s 
más hivatás embere másképen mennyit szenved!! (N. 
B. : Az egyházhívek iránti tisztelet tartson vissza más-
kor attól, hogy „pigra massa*nak nevezd a gyengé-
ket. 1 Péter 2 v. 9.) Külömben pedig, hogy mily terhes 
a lelkész hivatása, én ezt nagyon tudom. Tapasztaltam, 
tanultam, tanítom. De azért a kötelesség teljesítést soha 
erénynek mondani nem fogom. Ezen felfogás képes 
megrontani a fiatal nemzedéket. Ott az irás, mit mond 
az Úr ? Kötelesség teljesítést erénynek mutatni be a 
pap részéről, megölése a ker. morálnak. Egész életed 
az egyházé, ha lelkész vagy, nemcsak egy-két órai ké-
nyelmed, fáradtsagod ! Jól tudod ! miért argumentálsz 
ellenem ezzel ? . Én annyi kitűnőségét ismerem egyhá-
zunk lelkészi karának, hogy erényeik elszámlálásába 
sem bocsátkozhatom, mert igazán , longum esset enar-
rare,4 annál kevésbé latom szükségét annak, hogy kö-
telességük teljesítését tudjam be nekik erényül ? Szomo-
rúan állanánk, ha erre szükség volna ! Ezzel t. bara-
tom maga ellen argumental. 

Megjegyzem továbbá, hogy én sem egy esperes-
ségról, sem egy kerületről nem írtam, én altalánosan 
szóltam. Szemeim előtt országos magyar prot. egyhá-
zunk lebegett és nemcsak annak egyes részei. Egyes 
részekről az egészre következtetni ez esetben nem lehet, 
mert majd túlzó szép, majd túlzó rút volna a kép. 

De, hogy mennyire nem értett meg engemet az 
én kedves barátom, az leginkább feltűnő ott, hol a „ pap-
t a g ' ról szól. Uram s barátom, hiszen én- éppen ellenkező 
szempontból vettem azt fel. En feltüntettem ebben, hogy 
a mulasztások (és nem bünlajstromok*) következménye 

azután az is, hogy még a méltányos és jogos követe-
lések is süket fülekre találnak az elidegenedett népnél! 

I-Iogy a nemesebb résznek fajhattak szavaim, el-
hiszem,fajtak nekem is és pedig azért, mert kellett ezt 
elmondanom és hogy ez így van ! Minden egyházát hí-
ven szerető protestáns csak szomorúsággal gondolhat 
arra, hogy ilyen szavakat is kell ejtenünk ! De kell 1 

Miért ? Mert azok, a kik e lapot nem olvassák, 
ha nem is e lapból, de társaik utján, végül is értesül-
nek e dologról és azután, én nem hiszem, hogy ugy 
tennének, mint k. barátom mondja, én nem tartom 
őket olyan javithatlanoknak, én csak alvóknak mon-
dottam és nem annyira romlottaknak, hogy buzdító 
kérő szavakra — eszem-iszomba sietnének: „epéjöket 
kiöntendők* és szidnák, a ki nemes intentióval tiszte-
letteljesen kérve kéri őket szent egyháza javáért. 

Nem kenyerem a polemizálás, már is több időt s 
helyet foglaltunk el, mint kell, szavainkkal. 

De még egyet ? Én nem vagyok olyan sötét látó, 
hogy elhigyjem, miszerint a világi elem ellensége volna 
a papnak. Hogy a hibás papnak ellenfele, jól teszi ; 
de hogy materialistikus irányú voltánál fogva nem volna 
barátja a papnak s az egyházért való áldozatoknak, 
az — nem áll. Elfeledte tán k. barátom felügyelőink 
százezreit és ezreit ? El azt az önfeláldozó szeretetet, 
buzgóságot, melyet világi híveinknél hála Istennek oly 
nagy számban találunk ? A legújabb történelem arany 
betűkkel véste fel egyház-híveink sok-sok világi férfiá-
nak egyház boldogító aldozatát, életét. Kár azoknak 
olyan rosz akaratot tulajdonítani, nem is lehet, nem 
is szabad, mert az nem felel meg a valónak ! 

Kedves barátom ; máskor kevesebbet a „túlbuzgó-
ságiból. Különben pedig : Isten velünk ! 

Hörk József. 

»Keresztény vagy Keresztyén Magve tő? 

Nt. Szerkesztő Úr! Becses lapja f. évi 4-ik sza-
mában egyik dolgozótársa folyóiratunk mult évi folya-
mát ismertetve, erősen kikel a címe ellen s hibáztatja, 
hogy mi Keresztény Magvetőnek nevezzük. Nem az első 
eset, hogy folyóiratunk cimében a keresztény szónak 
hasznalata ellen kifogás tétetik ; protestáns paptarsaink 
magán utón és a sajtóban már többször kifejezték, hogy 
miért nem írjuk mi „keresztyén Magvetőt4 ,Keresztény 
Magvető® helyett. Épen azért engedje meg a nt. szer-
kesztő ur, hogy igen becses lapjaban erre nézve felele-
tünket ez alkalommal megtegyük. 

Az ok, miért cikkíró és más protestáns testvére-
ink a keresztény szót megtámadják, egyszerűen az, 
hogy az nézetük szerint a leereszt-bői származik, s így 
nem azt fejezi ki mit christianus, melyet ők keresztyén-
nel vélnek legjobban lefordithatónak. S csakugyan ma 
az összes protestáns irodalomban a keresztyén szó hasz 
nálatos, holott a katholikus írók és az unitáriusok leg-
alabb az ujabb időben keresztényt hasznainak. S talan 



ép e körülménynek tulajdonitható, hogy protestáns ba-
rátaink részéről ellenzésre talá! a keresztény szónak ál-
talunk való alkalmazása, kik a katholicismustól dogmai 
al láspontra sokkal távolabb állunk, mint bármely más 
protestáns társulat e hazában. 

A kérdést etymologiai szempontból tekintve — a 
mily szempontból tekintette egyfelől cikkiró is - a 
keresztyén ellen tett kifogást legkevésbé sem látom iga-
zoltnak. Ugyanis mind a keresztény, mind a keresztyén 
a hellen latin christianus nak megfelelő kifejezés, mit 
nyelvünkben más példák is bizonyítnak, s kitünőleg pe-
dig Sebastianus átfordítása: Sebestény és Sebestyén. Mind-
két aiak ismeretes és pedig a nép nyelvében, melyet 
egészségességeért mostanában respectálni szoktunk, Se-
hestény vagy épen (a székelyeknél) Sebestén az elterjed-
tebb. S így van ez a keresztény és keresztyén-re nézve 
is. Legalább minálunk Erdélyben a legtisztább protes-
táns falukban is csak elvétve hallhatni keresztyén-1, míg 
a keresztény általánosan használt. Dr. Ballagi is né-
met-magyar szótárában Christ-et első sorban keresztény-
nyel fordítja s csak másodsorban jön a keresztyén. De 
még egy ecclatánsabb példát hozhatunk fel ide vonat-
kozólag, mely a christianus-nak kereszténynyel vissza-
adása mellett szól, t. i. Keresztélyt, mely szintén Chris-
tianusból van áttéve, s melyet senki se mond ; keresztyél-
nek (L. a Magyar nyelv szótárát. 3. köt. 586. 1.) 

Az a föltevés, hogy a keresztény kereszt-tői szár-
maznék, előttem kevésbé látszik valószínűnek. Nem kép-
zelhető ugyanis, hogy míg az összes európai nyelvekben 
a ch ristianus-nak az illető nyelvek természetéhez alkal-
mazott formái (francia: chrétien; angol: christian ; olasz 
ch ristiano; nemet: christ) mindugyanazon értelemben 
(Krisztust követő) használva fordulnak elé, addig a ma-
gyarban a christianus szónak egyetemesen elfogadott 
jelentésétói eltérőleg az annak megfelelő keresztény szó-
hoz más fogalom (t. i. a keresztet követő) köttetnék. 
Es aztán, ha megengednők ís azt a föltevést, hogy a 
keresztény a kereszttől származnék, e származtatás nem 
éppen ugy hátrányára van-e a keresztyén-nek is. Mind-
kettőben, nézetem szerint, ugyanaz a törzsök (=kereszt) 
és annak eredeti értelmén, ugy hiszem, nem változtat 
akár a t. akár az n. után tegyük az y. lágyitást. Mint-
hogy azonban a kereszt-nek törzsszó gyanánt felvétele 
származékainak használata által nincs indokolva, én ugy 
vélem, hogy mind a „keresztény * mind a „keresztyén* 
a .christianus*-nak módositása. A magyar nyelv irtóz-
ván a sok egymás mellé rakott mássalhangzók kiejtésé-
től, a christianus-ból csinált kirisztjant, kirisztént, keresz-
tént, körösztént s ezeknek tisztult formájaként jelent 
meg aztán később keresztény és keresztijén. 

S hogy mi a kettő közül az előbbinek adunk első-
séget, ezt tesszük a szép hangzat kedvéért. Nekünk az 
sokkal kellemesebben hangzik valamint amaz épérzékű 
nép ezreinek is, mely hazánk keleti bércei közt lako-
zik. S folyóiratunk cimén annál kevésbé vagyunk haj-
landók valtoztatni, mert csakugyan teljes mértékben 

hódolunk ama férfiú geniusának, kit Magyarhon legelső 
nyelvészei közt tisztel, ki vállalatunk egyik megalapí-
tója volt s ki annak a ,Keresztény Magvető* nevet adta. 

Értjük a boldogemlékű Krizát (kinek épen a fen-
forgó kérdésre vonatkozó megjegyzéseit 1. ,Ker. Mag-
vető< IV. köt. 279. 1. és a , Vadrózsák* 555 1.). Folyó-
iratunk az általa adott cimet viselte minden ideig s 
hadd fussa pályáját továbbra is ama felirat alatt. 

Különben is nem a betűt kell nézni s a mi a 
szellemet illeti, biztosíthatjuk az egyébiránt jóakaratú, 
rokonszenves ismertetőt, és mindazokat, kik a tiszta 
kereszténység iránt érdeklődéssel viseltetnek, hogy vál-
lalatunk továbbra is az egy igaz örök Isten szolgálatára 
és az emberiség legnemesebb érdekeinek előmozdítására 
lesz szentelve a Jézus Krisztus szellemében. Ily értelmet 
csatolunk a címhez, s ily értelemben óhajtjuk, hogy az 
legyen valóban : »Keresztény Magvető 

Péter fi Dénes, 
szerkesztő. 

B ö n g é s z e t 
a „Prot. Egyh. és Isk. Lap11-ból. 

Az 53-ik §. Azon ítélet szerint, melyet a buda-
pesti kir. tábla a soproni ügyben e gyarló világ nyakába 
döntött, vitéz Magyarország, bölcs Németország, hires 
Franciaország, szóval mindazon országok , melyek 
megszokták magukat számlálni — óriási baklövést 
követtek el. Ugyanis: azok a népszámlálási ügyet-
len ügynökök a 12 éven alóli gyermekeket is beírták 
egyik vagy másik telekezet tagjaiul a szerint, a 
mint a szülék diktálták, holott azokat mind felekezet 
nélkülieknek kellett volna bejegyezni. Mert a kir. tábla 
döntvénye szerint »a keresztelésnek azon hatása van, 
hogy általa a megkeresztelt nem egyik vagy másik fele-
kezetnek, hanem a nagy keresztyénség egyetemének vá-
lik tagjává.* Tehát a már megkeresztelt, de a confir-
matio által egyik vagy másik felekezet tagjává még fel nem 
avatott egyén sem egyik vagy másik felekezet tagjává 
még fel nem avatott egyén sem egyik sem másik felekezet-
nek nem, hanem a nagy keresztyénségnek levén tagja : 
természetesen felekezet nélküli. 

Ebből a logika legegyszerűbb törvényei szerint 
kettő következhetik. Vagy a népszámlálást kell újra csi-
nálni, s a még nem confirmált, nem tudom, hány millió 
gyermeket mind felekezet nélkülinek írni fel, akik most 
hűségesen be vannak jegyezve, ki görögnek, ki pápistá-
nak stb. különben az egész népszámlálás hamis adatokat 
fog tartalmazni. Vagy a kir, tábla döntvénye nem állhat 
meg. Mert a népszámlálás, így a mint van, s a dönt-
vény, így amint van, egymás mellett meg nem fér. Ez 
oly igazság, melyet nem csak megcáfolni, de csak cáfo-
latába bocsátkozni is absolute lehetetlen. 

Erre azt mondhatná valami hirtelen beszédű em-
ber, hogy hát meg kell változtani a kir. tábla döntvé-
nyét. Kár volna ! Csak hadd maradjon életben, hasznos, 
pénzbeli hasznot fog az hozni, és pedig — a papoknak. 



Ez is oly igazság, amit megcáfolni nem lehet, s a mit 
most mindjárt be fogok bizonyítani a saját lelkészkedési 
körömből, csak egy kevéske türelmet kérek. 

En kálvinista pap vagyok Van azonban falumban 
e g y 534 lélekből álló lutheránus német gyülekezet, mely-
nek papja egy órányira lakik tőlünk. Ezek a bölcs né-
metek, valamint mindenütt, ugy a vallási dolgokban is 
nagyon fáinul tudnak számítani. Ok így számítanak : ha 
elvitetik kisdedeiket keresztelés végett a saját papjuk-
hoz, kell fizetni i frt 50 kr. fuvarbért, s a papnak 50 
kr. stólát. Ez 2 frt. Ha pedig megkereszteltetik velem, 
nekem adnak 36 krt, (mert saját egyházamban ennyi 
a stóla,) a papjoknak 50 krt, ez csak 86 kr. ; s így 
marad még paszitára 1 frt 14 kr. Ezen kivül a kisded 
az oda és vissza hurcolásból eredhető veszedelemtől is 
meg van mentve. Csaknem mindnyájan velem keresz-
teltetik tehát kisdedeiket, s én mindenik felett elzen-
gem az egy és ugyanazon keresztelési beszédet, mely 
kezdődik eképen : j.Unser Herr Jesus Christus, zuvor er 
von seinen Jüngern geschieden wáre, hat er ihnen zur 
Pflicht* s a t. Ezt a 36 krt pedig ne irigyelje tőlem 
senki. Megszolgálok én azért. Mert bizony nem kevés 
munkájába kerül az az én kálvinista dialectushoz szo-
kott becsületes nyelvemnek, hogy ottan-ottan el ne 
ficamodjék, kivált mikor ezt mondom: j,ik taufe dik,a 

mindég attól félek, hogy igy találok szónokolni: »ik 
teufe dik." Keresztelés után felirom egy darab papírra 
a szükséges adatokat a legkisebb részletekig, s elkül-
döm az illetékes lelkészhez anyakönyvi bejegyzés végett. 

No már, ha a soproni plébánosnak szabad az ő 
saját anyakönyvébe beírni az ágost. hitvallású apától 
származott fiút, mért ne lenne szabad nekem is az ál-
talam megkeresztelt s ágost. hitvallású szüléktől szárma-
zott gyermekeket az én saját anyakönyvembe beírni, a 
szülék vallásának megnevezése mellett ? Ez órától fogva 
beirom 1 S a mint beírtam, az anyakönyvi kivonatot — 
a hagyatéki ügyeken s hatósági hivatalos megkeresése-
ken kivül — senki fiának nem tartozom kiadni ingyen. 
Még az illetékes lelkésznek sem. Ez ha kívánná, (a kir. 
tábla így szól: ha az ágost. lelkész kikérné stb.) hát 
vétesse ki tőlem a szülék által, s ezeket bizony meg-
fizettetem. Igy fogunk húzni egy rókáról két bőrt. De 
hátha nem kívánja, vagy nem is kívánhatja, mert nem 
lesz tudomása az általam teljesített keresztelésekről — 
quid tunc ? Erre bizony minden prófétai fényes tehet-
ségeim mellett megfelelni nem tudok. Valószínűleg az 
én kedves ágost. szomszédom és kollégámmal oly édes 
ölelkezésekbe bocsátkozunk, hogy az én markom is, 
meg az övé is tele marad hajjal, s addig cirógatjuk 
egymást, míg a statistikusok, kiknek szintén igen ked-
ves adatokkal szolgálandunk, szét nem választanak, hogy 
külön-külön jól elnadrágoljanak bennünket. Annyi bizo-
nyos, hogy ha az általam keresztelt ágost. vallásúak 
nálam maradnak anyakönyvezve is, ezek későbben, mi-
dőn házasságra lépni családi értesítőt kiállíttatni, vagy 
bármely oly lépést tenni szándékoznak, hol a kereszt-

levél felmutatása szükséges : ezt tőlem lesznek kényte-
lenek kivenni, még saját papjok iránijában is. S így 
akár inde, akar unde vesszük a dolgot, stóla-jövedel-
mecskénk szaporodni fog. 

E/.t bizonyítja azon előttünk álló árkádiai boldog-
ság is, mely szerint jövendőben számtalan esetben a 
keresztlevél egy magában alig fog többet érni, mint a 
marhalevél. Az az : valamint a marhalevélből nem le-
het megtudni, hogy például a ló melyik feleke-
zethez tartozik, ugy a keresztlevélből is egymagából 
nem lehet biztosan megállapítani, sok esetben, hogy az 
illető melyik vallásfelekezet tagja. Ha ugyanis a szülött fe-
lekezetének meghatározásánál nem az anyakönyv, hanem 
a szülők vallása leszen irányadó és döntő : tehát min-
den oly esetben, melynél a szülőknek a szülött kereszt-
levelében kitüntetett felekezete kifogásoltatni fog, szük-
séges lesz azok keresztlevelét és házassági bizonyítvá-
nyát is mellékelni. Igy lesz az, hogy egy személy val-
lásfelekezetének biztos megállapithatása végett három 
négy anyakönyvi kivonatra leend szükség. Mivel pedig 
ezek a papok műhelyében készülnek, tehát ebből ismét 
az a híres papzsák íog töltözni, mi hogy mindég tele 
legyen, szívem szerint kívánom. 

Mindezeket elgondolván, nagyon kevés rábeszélés 
sel elhinném, ha valaki azt állítaná, hogy a kir. tábla 
ítéletét talán nem is világi férfiak hozták, hanem — 
papok. Csepeli Pál. 

\ 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Felelet a bírálatomra adott válaszra.*) 

Zombori Gedó'nek. 

Mindenek előtt tiltakozom az ellen, mintha én 
rosszakaratú közvélemény csinálásból, gaz szándékból 
vettem volna fel a kritikusi tollat. Elmondottam a ma-
gamét, ugy amint Isten tudnom engedte; azzal a nyilt 
lélekkel és nyilt őszinteséggel, amely hazudni, servilis 
hízelgésre vetemedni nem tud, — ugy beszél, amint leg-
szentebb meggyőződése sugalja. 

* Megtizedelve közöljük e cikket. Változatlan hagytuk lényege-
sebb vonatkozásait, de a tisztán csak feleselés jellegével biró részeit 
lapunk irodalmi színvonala érdekében kitöröltük. Zombori úr művét 
Szabó úr keményen megtámadta. A megtámadott replikázott, s mi rep-
likáját egész terjedelmében közöltük ; mert Zombori úr, a régi iró, ki 
abban a meggyőződésben volt, hogy igaztalanul támadtatott meg : tő-
lünk ezt méltán megvárhatta. Ezzel az ügy be lett volna fejezve. Szabó 
úr azonban duplikázik, ki akarván mutatni, hogy Zombori úr védelme 
merő ferdítés. Méltányosnak tartottuk e védelem közlését azon okból, 
mert Zombori úr védelme oly kegyetlen támadás volt Szabó úr ellen, 
hogy ha most leeresztjük előtte a sorompókat, jogosan vádolhat arról, 
hogy kétféle mértékkel mérjük az igazságot. Ezzel azonban az ügy vég-
kép ki van merí tve: további feszegetése már csak feleselés volna. Kö-

I zönségünk tisztában lehet immár azzal, hogy mit tartson a munkáról, a 
kritizáltról és kritikusról. Ilogy melyiknek van igaza, azt nem az érd*} 
keltek döntik el. Mi tehát a Zombori ur prédikációinak I. kötetére ki-

I mondjuk a clotüret. Szerkesztőség. 



Annyit megkövetelünk mindenkitől, hogy bármilyen 
méltatlannak tartja is a személyt, akivel szembeszáll, 
— ravasz r a f o g a s o k k a l ne éljen, vagy, hogy az ön ked-
venc szavait használjam: ,az önmagáról való megfeled-
kezés tarka rongy mezeben1 ne szerepeljen. (L. Z. egyh. 
b. 29. lap.) Mert nem igaz ám az, hogy a dorongfor-
gató ifjú atyafi, goromba személyeskedésből, talán csip-
kedő célzásból a Zombori-féle regények címeit mind-
egyre felhordotta, bírálatába beleszőtte. Annyiból áll az 
egész bűnöm, hogy néhány praedikatort. ajánlva a prae-
dikátor figyelmébe, ezt a kifejezést használtam : „elébb 
az ilyen beszédek szellemét igyekezzünk eltanulni, ha 
a népiestéren is jnint úttörők akarunk szerepelni.* S mi-
vel ő esetleg egy „Uttörő4 cimű regényt is irt, kapva kap 
a szalmaszálon, kikiált gorombanak, mert amennyi regénye 
csak van, — nyilvánosan kiadva, vagy az asztalfiókban 
— én azoknak a címeit minduntalan és mindegyre fel-
hordottam. 

Visszautasítja a megyaszói pap azon állításomat, 
mintha ő a népiesből akart volna mustrakat adni. Iliszen 
ha tudta és meg volt győződve, hogy beszédei a nép-
szerűség mértékét nem ütik meg, miért dicsekedett oly 
fenhangon az előfizetői felhívásban : „beszédeim rövidek, 
kor- és népszerűek. * No de most már kimagyarázza Zom-
bori, hogy mit akart és mit nem akart ő nekünk adni. 
A népiesből — úgymond — mustrákat nem adtam, hanem 
„ünnep és vasárnap délutánra való4 oly egyszerű homi-
liákat, melyek a népélet erényeit és hibáit tükröznék 
vissza 1 Hát arról a remek homiletikai tudományról, s arról 
a művészi megkülönböztetésről, amit a reggeli és délutáni 
istenitisztelet között felállít Zombori — mit mondjunk ? 
Én még ekkoráig abban a meggyőződésben éltem, hogy 
lelkiismeretes, buzgó protestáns pap a vasárnapi teen-
dőkre nézve nem szokott külömbséget tenni; hirét se 
hallottam az olyan homiletikának, melynek első része a 
reggeli, második része pedig a délutáni igehirdetésre 
adott volna utasítást. Egyik épen olyan íontos, mint a 
másik; mindakettő egyforma szónoklattani szabalyok 
alá esik. 

Tovább haladván egy lépéssel, egész gúnyosan 
kérdezi Zombori: mi jogon és mi alapon merészkedtem 
én megróni az ő tárgyvalasztását és inventióját, mikor 
ő mint pap, gyülekezetét a nemzetélet magasztosabb 
eszméire tanítja, a hatalom visszaéléseit kárhoztatja; de 
mindenütt a Jézus nevében. Abban a lenézett és indo-
kolatlan bírálatban példákkal illustrálva mutattam én 
meg, hogy mit kárhoztattam a Zombori beszédeiben. 
A beteg philosophiat, mely a világot immár a gazok 
és bitangok tanyajanak képzeli. És még dicsekszik, hogy 
ő az evangyeliom szellemében tanít, a nemzet magasz-
tosabb eszméire lelkesít akkor, mikor azon a szent he-
lyen nem átall olyanokat mondani: „hogy ma holnap 
már a közügy embereiben sem lesz becsület, a nem-
zetben hazafiság, a családban tisztaság (?), a törvényben 
igazság, a lélekben erény, a szivekben hit, a haza pol-
gáraiban nem eladó lélek és voks.4 De uram, nekem 

is az evangyeliom szelleme parancsolja, hogy az ilyen 
fölpálinkazott beszéd ellen ostort ragadjuk ; a megyaszói 
papnak pedig egész tisztelettel tudtára adjam, hogy a 
botrányoktól legalább az ur oltárát kímélje meg. A 
nemzetélet magasztosabb eszméire ne n úgy lelkesítünk, 
hogy nemzetet, családot, törvényt, becsületet — ha 
mindjárt a Jézus nevében is — lepiszkolunk; az evan-
gyeliom szelleme még feddeni és dorgálni is csak a 
szeretet hangján szokott. Ha pedig én — még az ilyen 
beszédek után is — az ő politikai pártállását megrót-
tam volna — ezt a ráfogást visszautasítom. Felőlem 
bátran csatlakozhatik ön akármelyik párthoz, nekem 
arra semmi gondom, mert az esetben egyházi szónok-
lattal és nem a pártemberrel van közöm. 

Nagyon zokon esett a délutáni egyházi beszédek-
írójának, hogy én az ő beszédeit bombastoknak, nagy-
hangú kongásoknak találtam. Az üres hordóról vett ha-
sonlat aztán annyira szíven találta, hogy egy nekem 
szánt titulus bombasztot még a papirosra se mert leirni, 
védelmi fegyverül pedig nyomban előrántotta egyik 
üres hordójanak dongáját. (Ne a dongát tessék muto-
gatni, hanem a jóízű falernumit!) Egyébiránt, ha úgy 
van meggyőződve, hogy nekem még a bombastról sincs 
fogalmam,, olvassa el a Czelder Figyelmezőjét, amely 
önt a bombasztokra szintén figyelmeztette, vagy ha épen 
kivánja, ujabb böngészettel is szolgálhatok ezekből. 
Ilyenek pl. „a véres fegyverek élén vickándozó ártatlan 
csecsemők jajkiáltásai (L. a testv. gyilkos 40. lap), az 
ember homlokán levő tökély tényköre (L. 38. 1.), a di-
cséret pálmaágaiban és a magasztalás virágaiban levő 
farizeusi kétszinüség (L. Jézus diadalútja 109. lap), a 
népek számára az elhordozhatatlan terhek által faragott 
koldusbotok (L. 109. 1.), a nehézkóros leány azon ért-
hetetlen szavai, melyeket szivgörcsei rohamos állapotá-
ban a boldogtalannak habzó ajkai tördeltek (L. 140. I.)4 

s több efféle. 
Komoly megfontolás, a kezem alatt levő munká-

nak nemcsak egyszerű elolvasása, hanem tanulmányo-
zása, — s egy kissé a praedikatio irodalom terén való 
széttekintés után mondottam én arról ítéletet. A nagy 
hangú ígérettel és dicsekedéssel szemben ugy találtam, 
hogy az ígért bibliai textusoknak túlnyomó részét má-
sok sokkal jobban és sokkal érdekesebben feldolgozták. 
Ha Zomborinak nincs arról tudomása, hogy a vak Bar-
timeust, a hitetlen Tamást, Dánielt, Sámsont, a szegény 
özvegy két fillérét valaki a magyar irodalomban felhasz-
nálta volna, — én meg igen kevés egyházi szónokot 
ismerek olyat, aki ezekről a textusokról jobb beszédet 
ne irt volna, mint ő. Hanem hát a fiatal embert kigú-
nyoljuk — ugy-e, hogy rest, hanyag, még az iskolás 
gyermektől sem tanul ; magunk pedig, — hogy konyhai 
stílusomat mindegyre a Zombori művelt irályával fű-
szerezzem — „gond és fájdalomtól lángoló agyunk alá 
az önérzet puha párnáját téve 1 (L. Egyh. b. 47. 1.) 
Fördős füzeteit, Tompa Mihályt, Mitrovics Gyulát, 
Sziládi Lászlót, Gyöngyössí Sámuelt, É d ; s Alb-r te t 



még csak a kezünkbe se vesszük; idősebb korunkkal 
dicsekedni és mást letorkolni ugyan nagyon serények 
vagyunk, hanem annak már röstellünk utánna nézni, 
hogy soha fel nem dolgozott textusainkból még az 
öreg ,erdélyi praedikatori tár® is jobban feldolgozott 
egy párt. 

De nem folytatom tovább ezt a meddő vitát. Az | 
en öreg' j, bölcs és nagytudományu ellenfelem az igény, 
telen káplán bírálatával nem elégedett meg, annak elle-
nében maga ajánlotta munkáját a szaktársak figyelmébe 
(dicséretre méltó öreg szerénység). Én mint fiatal tanu-
latlan és nem szakember, bírálatomra ilyen büszkén 
nem hivatkozhatom ; de mindaddig, míg a Zombori be-
szédeinek fényes tulajdonságait, irodalmi színvonalon 
álló jelességeit, a homiletika szabályainak megfelelő kül-
sőt es belsőt bebizonyítva nem látom, fenntartom szerény 
tanulmányaim alapján szerzett azon tiszta és lelkiisme-
retes meggyőződésemet: hogy az általam megbírált 
füzet, legújabb egyházi beszédirodalmunknak leggyarlóbb 
terméke, amit használat vagy tanulmányozás végett 
még eddig senkinek se merek ajánlani. Mennyiben van 
igazságom és mennyiben nincs, Ítéljék meg azok, akik 
a Zombori legújabb füzetével minden érdek és elfogult-
ságtól ment gondolattal foglalkoztak. Magának a szerző-
nek pedig sértegető személylyel és nem tárgygyal fog-
lalkozó, öndicsekvő valaszától az evangyeliom e szavai-
val búcsúzok el : »Őrizzétek meg magatokat az írástu-
dóktól, kik örömest járnak hosszú köntösökben és sze-
retik a piacokon való köszöntéseket, és a főhelyeket a 
gyülekezetekben és az elől való üléseket a lakadalmak-
ban ; kik az özvegyeknek házaikat felfalják és külsőké-
pen hosszú imádsággal élnek : ezeknek keményebb íté-
letek lészen.4 (Mark. XII. 38, 39, 40.) 

Szabó Imre, 
balogi ref. segédlelkész-

B E L F Ö L D . 

Meghivó 
a f . é. március 8-án tartandó konventre. 

(A ref. püspökökhöz intézve.) 

Miután a mult évben tartott egyetemes kon-
venten a tárgyak be nem fejeztethettek : a kon-
venti tanácskozások folytatásának szüksége állott 
elő. És pedig, hogy a választandó zsinati képvi-
selőknek a munkálatok megismerésére és tanul-
mányozására kellő idejük legyen : a konvent meg-

* Ha talán valaki ugy gondolkoznék, hogy közöttem és Zom-
bori között valami óriási korkiilömbség van, megsúgom itt a vonal 
alatt, hogy én 30 felé ballagok, Zombori pedig körülbelül 40-es lehet. 
Tehát a »bos et rana rupta* meséjét neiu igen hánytorgathatja Zom-
bori Sz. I. 

tartását még a tavaszi egyházkerületi gyűlések 
előtt látom célszerűnek, hogy eképen a főtiszt, 
egyházkerületekhez majd az egyetemes konvent 
azon előterjesztést tehesse, hogy a zsinati elő-
munkálatokat teljesen bevégezte. Hogy tehát ez 
megvalósulható legyen, a konventi tanácskoza-
sokra márc. 8. s következő napjait tűzöm ki, fel-
kérvén főtisztelendőségedet intézkedni, hogy egy-
házkerületének konventi képviselői azon napon dél-
előtt 10 órakor Budapesten a szokott helyen 
megjelenni sziveskedjenek. 

A legközelebbi konventen elfogadott tanács-o ö 
kozási sorrend szerint a fölveendő tárgyak lesznek. 

A köznevelési és oktatási szervezeti szabály-
zatnak még nem tárgyalt részei. 

Egyházi törvénykezési rendtartási javaslat. 
Országos segélyalap és országos özvegy-

árva alap előállítására vonatkozó tervezetek. 
Missiói számadások felülvizsgálása. 
Az országos közalapok és alapítványok ügye. 
Továbbá egyes egyházkerületek által felter-

jesztett indítványok és fontos ügyek. 
Tisztelettel kérve főtisztelendőségednek in-

tézkedését s a jelzett napon nagybecsű megjele-
nését, maradtam Budapesten 1881. január 27. 

Gr. Degenfeld Imre, 
főgondnok és konventi elnök. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy lapunk mult 
heti számában a legközelebb tartandó convent ügyére 
nézve kifejezett kétségeink ezzel eloszlottak. A 
mint biztos forrásból értesülünk, e meghívás b. 
Vay Miklós főgondnok úrnak tudtával s hozzájá-
rulásával történt, s mi óhajtot tuk volna, hogy ez 
a körlevélben is érintve legyen. 

Ezzel kapcsolatban jelenthetjük, hogy a bíró-
ság és törvénykezési rendtartásra vonatkozó ja-
vaslat készítésére kiküldött bizottságot Beöthy 
Zsigmond úr, mint a bizottság elnöke f. hó 18-
ikára hitta össze. Sztrk. 

A slavoniai missió. 
(Vége.) 

Meg kell itt jegyeznem, hogy ép abban az idő-
ben, midőn Daruváron az egyházlátogatást Nagy Al-
bert lelkésztarsammal teljesítettem, a nemes szívű gróf 
eladván daruvári birtokát Tükóri és Lechner uraknak, 
Daruvárról végkép elutazandó volt. Mi ezen alkalomból 
elmentünk a grófi palotába , hogy kifejezzük a gróf 
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iránt a nemzet és felekezetünk irányában tanúsított jó-
indulataért szivünk halajat. A nemes gróf meghatottan 
fogadta üdvözléseinket s eddigi jótéteményét azzal te-
tézte, hogy a hitfeleinktől az épület anyagokért még 
járó 80 frtot kegyesen elengedte. 

Adjon Isten minél több ily hazafiasán gondolkodó 
nemes szívet nemzetünknek s akkor élni fog az és ter-
jedni idegen fajok közt is, magasan lobogtatva a köz-
művelődés és a lelkiismereti szabadság dicső lobogóját. 

Adja Isten, hogy a grófnak utódjai hason irány-
ban nemes áldozatokkal tovább fejlesszék nemzetiségünk 
szent ügyét. 

Brekinszkán kiviil — mint emlitém — a protestáns 
elein Daruvárott és környékén is kezde csoportosulni. 
A tömegben lelkesült tagok voltak, kik közt legtöbb 
érdemet szerzett magánk Balogh Sándor, továbbá a 
csehországi származású Dusek kárpitos és Lotz nevü 
lakatos, mely utóbbi ág. vallású ugyan, de azért szíves 
készséggel megengedte, hogy házában a hívek egybe-
gyülekezzenek s a kiszabott időben Sebestyén László bre-
kinszkai lelkész vezérlete mellett ott isteni tiszteletet 
tartsanak. 

így álltak az ügyek Slavóniaban, midőn Körmendy 
Sándor esperes hatalmas memorandumaval Daruvár 
irányában felköltötte a protestantismus figyelmét , nem-
csak, hanem szervezkedésre, majd építkezésre buzdít-
ván az ottani híveket, ide bent, az egyházkerületen 
adakozásra lelkesítette a közgyűlés tagjait. Miután 
pedig jól tudta azt, hogy e nagy cél kivitelére nem 
elegendő egyházkerületünknek oly sok oldalról igénybe 
vett s különben is szerény pénztára, azon működött, 
hogy miniszteri engedélylyel hazank hitsorsosai között 
kegyadományok gyűjtessenek. 

A szervezkedés kivitelére, úgy az építkezés módo-

Úgyde hova helyezzük el a majdan megválasz-
tandó papot? Belsőség van; az építkezési anyagok nagy-
része szintén megvan, de nincs az, ami a fő, nincsen 
pénz. A mult évben az összes pénztári készlet 300 
frtra rúgott. A brekinszkai leikész, ki naponkint buz-
díthatná tettre a híveket, messze van tőlök; ők magok 
szét vannak szórva, egymással ritkán érintkezhetnek s 
legfeljebb vasárnaponkint jönnek össze Daruváron, a hol 
akkor rendesen nagy vásár szokott tartatni. 

A mi második teendőnk tehát az volt, hogy az 
építkezés módozatait megállapítsuk, s esetleg a mester-
emberekkel szerződést kössünk. E célból testületileg ki-
mentünk a hely színére s azt műértő mesteremberrel 
megméretvén úgy találtuk, hogy a benyújtott terv nem 
alkalmazható azon területre. Erről aztán az esperes 
urnák jelentést tevén, ő azonnal más terv készítéséről 
gondoskodott, ami azonban mind ekkoráig csak papi-
roson van. 

Ezek után pénzszerzés módozatairól kezdénk 
eszmecserét váltani, melynek eredménye az lőn, hogy 
elkészítettük a gyülekezet folyamodványát a kerület-
hez, melyben kegyadomány gyüjthetési engedélyt kér-
nek, s melynek alapján meg is nyerték aztán a minis-
teri engedély t ; nem különben önkéntes adakozásra buz-
dítottuk a jelen voltakat, minden faluban kijelölvén egy 
pénzgyűjtőt, t. i. a presbitert, ki az alairási ívvel be-
számolni tartozik. 

A fennebbiekben közvetlen tapasztalataim alapján 
előadván a slavoniai missio jelenlegi állását, a főcélom 
ez által az volt, hogy ez ügy iránt a közérdeklődést 
fölkeltsem, s áldozatokra buzdítsam hitfeleimet. Fel te-
hát, kegyes hívek, fel az áldozatra ? Buzdítsunk, has-
sunk, működjünk minden irányban s áldozzunk magunk 
is, hogy idegenek közt élő honfitársaink soha ne feled-

zatainak megállapítására voltam kiküldve én a mar fen- jék, hogy ők magyarok, vérünkből való vér, csontunk-
nevezett lelkésztársammal. Daruváron megjelenvén, a ref. 
és ág. vallást követő híveket összehívtam. A gyűlésen, 
miután jeleztem kiküldetésünk célját s felhívtam a jelen-
voltakat, hogy mi a szándékuk : egyesült vagy külön-
álló «yülekezetet alapítani : a nagy számmal egybegyűl-
tek háromszori komoly felhívásomra, mely a cseh atya-
fiaknak is megmagyaráztatott, oda nyilatkoztak, hogy 
tisztán ev. ref. alapon alakulnak, miután ág. ev. atyánk-
fiai Antunovác felé gravitálnak, s ott már több ízben 
lelkésztanitóval is bírtak. 

Az alakulásról jegyzőkönyv vétetett fel s mint 
már megalakult rendes gyülekezetben a mi jelenlétünk-
ben Dusek gondnokul egyhangúlag megválasztatott, nem 
különben, ha jól emlékszem, 8 presbiter is, fele a ma-
gyarok, fele a csehek közül. Itt megkell jegyeznem, 
hogy a daruvari egyháznak csak is úgy lehet jövője, 
ha e két elem, t. i. a magyar és cseh, egymással kezet 
fog s közös erővel működik a szent cél megvalósítá-
sában. 

S mi most a teendő? Az, hogy a nyájnak mi 
hamarébb legyen pásztora, vezére. 

ból való csont ; s támogatásunk által emeljük fel őket 
azon magaslatra, ahonnan nagyszerű missiójukat átértve 
azért, míg élnek, lelkesüljenek s a szent eszméért való 
lelkesedésöket maradékaiknak örökbe hagyják. 

Novottny Alajos, 
e. in. e. főjegyző. 

Egy kis necrologi helyreigazítás. 
Gózon Gyula ur, a „Protestáns lap* 1. számában 

Gózon László necrologját közölvén : midőn egyrészt az 
elhunyt érdemeinek cserkoszorút füz, másrészt egy egy 
csalánlevelet nyújt alólirtnak, a volt esperesnek, és az 
alsóbaranya-bácsi e. megyének , melyekre reflectálni 
szükségesnek tartom. 

Rólam irja : s A z illető esperes nem tartotta mél-
tónak hivatalos tiszte szerint a kerületi gyűlésen jelen-, 
tésében megemlíteni a keői íef. lelkész halálát.* Az es-
pereseknek igenis kötelességük a lelkészek elhunytát 
bejelenteni, de nem közvetlenül az e. kerületi, hanem 
ez e. megyei gyűlésnek, mely gyűlési j. könyvekből 
püspök ur az elhunytak neveit kiírja és az e. ker. gyű-



lésnek bejelenti. Minthogy azonban Gózon László a 
mult évi e. megyei gyűlés után hunyt el, én őt a gyű-
lésnek be nem jelenthettem, hanem az erre vonatkozó 
jelentés ez évi e. megyei gyűlésen fog történni. Mult 
évben tisztem volt a keői lelkész elhunytát a püspöki 
hivatalnak bejelenteni, helyettes lelkész oda rendelése 
végett, mit tisztem szerint teljesítettem is. 

A volt esperesről Írja: »A kopácsi egyház hívei — 
kettő kivételével — a keői lelkészt ohajtották lelkészül. 
Az akkori főesperes elsikkasztotta a kopácsiak folya-
modványát, melyben a keői lelkészt kérték, s a két szál 
ellenzék felmenvén a ker. gyűlésre, ott azon határozat 
hozatott": hogy Gózont az Isten meglátogatta, arról 
nem tehetünk, de 4 stb. — Ez állítás két valótlan ada-
tot tartalmaz. Valótlan, hogy a kopácsiak Gózon Lász-
lót kérték lelkészül, s ennélfogva valótlan az ez alapra 
emelt vád is, hogy az esperes a kopácsiak folyamod-
ványát elsikkasztotta. Ezt igazolja következő tényállás : 
1859 ben az illető e. megyei gyűlés Gózon Lászlót, 
mert az Isten meglátogatta, Kopácsra lelkészül rendelte. 
Ez ellen a kopacsiak az e. kerületi gyűléshez felebbez 
tek, mely az egyházmegye erre vonatkozó végzését 
megváltoztatta s Kopácsra helyettes lelkészt rendelt. 
Miféle irást sikkaszthatott volna el tehát az esperes, 
midőn az e. megye rendelte Gózon Lászlót Kopácsra 
lelkészül ? ! Egyébiránt, ha ily sikkasztás tör tén t : ezt 
az érdeklett lelkész és kopácsi egyház feljelenthették 
volna az e. kerületi gyűlésnek. De 22 évig hallgatni, s 
aztán egy közhivatalnok ellen halála után ily váddal 
sajtó utján fellépni: ez eljárást megbirálás végett, a köz-
vélemény Ítélőszéke elé terjesztem. 

Az alsóbaranya-bácsi e. megyéről í r ja : „Ehhez 
járult még az is, hogy hívei évről-évre megcsonkítottak 
törvényes jövedelmét valamivel, még pedig mindig az 
e. megyei gyűlés jóváhagyásával.! Erre nézve felszólí-
tom az irót, bizonyítsa be, hogy a keői lelkészi dij-
levél, mely tételei csonkittattak meg az e. megyei gyű-
lés jóvahágyásával ?: mely esetben kész vagyok, a 
csonkítás altal okozott kárt, az örökösöknek sajátom-
ból teljesen kipótolni. 

Kármán Pál, 
alsóbaranya-bácsi esperes. 

I R O D A L O M . 
A magyarországi prot. egyház történelme. A 

gymnázium VIII. osztalya szamara irta Farkas József, a 
bpesti ref. theol. tanintézet tanara. Kiadja a dunamel-
leki ref. egyházkerület. Ára 80 kr. — E 152 lapra ter-
jedő kézikönyv tátongó hézagot tölt be a prot. közép-
iskolai oktatás körében. Mind e mai napig mind hiába 
vártuk oly egyháztörténelmi tankönyv megjelenését, 
melynek segélyével a protest. ifjúság, ha csak főbb 
vonásaiban is, de mégis világos képet nyerjen a magy. 
prot. egyház küzdelmes múltja, a régiek vallasos buzgó-

sága, századok homályán átcsillogó erényei, törhetlen 
erélye felől. De a mi késik nem múlik s immár van 
szerencsénk bemutatni ezt az egyháztörténelmi kézi-
könyvet, mely remek rendszere, az ifjúság értelmi vilá-
gahoz alkalmazott világos előadása, kifogástalan magyar-
sága s a benne nyilatkozó széleskörű tárgyismeretnél 
fogva : összes hazai tankönyvirodalmukban az elsők közé 
méltán sorakozhat ik. Szerző, ügyes tapintattal szemeli 
ki egyháztörténelmünk leglényegesebb, legtanulságosabb 
és legérdekesebb vonásait. S a mellett eredeti is, any-
nyira, hogy e tekintetben is nagyban kimagaslik tan-
könyviróink közül. Müvének bevezetése, mely a refor-
máció útjának egyengetéséről szól, egészen önálló fel-
fogással van kidolgozva. Nem a stereotyp erdélyi szász 
kalmárokon kezdi a reformáció előkészítését, hanem 
Hierotheuson, s a pápák túlkapásait is előkészitő-körul-
mény gyanánt tüntetve föl, bevezetését Mátyás királyon 
végzi, mint aki azzal fenyegetőzik, hogy inkább a ke-
leti egyházba tér, mintsem megengedje a korona jogai 
csorbítását. Ugyanily eredetiség nyilvánul a munka rend-
szerében. Egyházunk történelmét 4 korszakra osztja. 
Az első, mely magában foglalja a XVI. századot: a 
reformáció alapításának korszaka ; a második, mely 
1608 —1711. t a r t : a küzdve szenvedő korszak; a har-
madik, mely 1790-el záródik b e : a néma szenvedések 
korszaka ; végre a negyedik, mely a legújabb időkig 
t a r t : a magyar prot. egyház újra éledésének korszaka. 
A munka függeléke : rövid tájékoztató az egyházjog és 
egyházalkotmany köréből, mire mulhatlan szükség van 
oly ifjúságnál, melynek egy része egyházjoggal nem 
fog behatóbban foglalkozni, akik közül azonban egy-
házunk számára kisebb-nagyobb hatáskörű kormányzó 
férfiakat remélünk és óhajtunk. Meg vagyunk róla győ-
ződve, hogy amely iskolánk ezt a tankönyvet elfogadja, 
az egyháztörténelmi oktatás körűi nagyobb eredményt 
fog felmutathatni, mint a mekkorát eddig, elavult tan-
könyveink alapján mutathatott . 

Egyházaink értesítői évről-évre növekedő szam-
bán adatnak ki. Örvendetes jelenség, hogy e szokás, 
mely rendkívül sokat tesz az egyházi ügyek iránti ér-
deklődés fokozására, ma már annyira elterjedt, hogy e 
héten egyszerre öt értesítő megjelenését tudathatjuk. 
Évi kimutatás a békéscsabai ág. h. ev. egyház állásáról 

; 1880. évben. 18 lapnyi füzet, összeállította Ilaan Lajos, 
ez idő szerinti igazg. lelkész. Érdekessé teszi Drozdik 

: Sámuelnek, a békéscsabai egyház első papjának (sziil. 
1724, megh. 1785) önéletrajza, mely az eredeti tót 
szövegből magyarra fordítva közöltetik a füzet elején. 
Lélekszám az év végén 26.969, s e szerint Békés-
Csaba a legnagyobb hazai ev. egyház. Született 1403, 
megh. 1363, szaporulat 40 lélek, m' az előbbi évekhez 
képest igen csekély. — A Budapest. III. kerületi (ó-bu-
dai) h. h. avyaegyház 1880. évi jövedelmeinek és kiadá-
sainak kimutatasa, valamint a fizető és nemfizető egy-
haztagoknak névjegyzéke. E 14 lapra terjedő füzet, 
melyet Mészáros Sámuel lelkész és Földesy Lajos fő 
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gondnok s z e r k e s z t e t t e k , egészen megfelel címének : tisz-
tán csak azokról szól, amiket címében említ. Nem ár-
tott volna l e g a l á b b a lélekszámot, szülöttek, konfirmál-
tak, házasultak és halottak statisztikáját is közzétenni. 
Az egyház bevétele 3006 frt 80 kr., kiadása 2078 frt. 
59 kr., marad 928 frt 21 kr. készpénz. Kinnlévő köve-
telés 1883 frt 15 kr. — A kassai ág. h. ev. magyar-né-
met egyház évkönyve az 1881. évre. I. évfolyam. 20 1. 
magyar s német szöveggel szerkeszté Csiskó János lel-
kész. Született 44 gyermek, meghalt 41 személy. Az 
egyháznak bevétele s kiadása egyaránt 7236 frt 17 kr., 
Az egyház és alapok összes vagyona 63.803 frt 37 kr. 
mi a tavalyihoz képest 1345 frt 18 kr. vagyontöbbletet 
mutat. — Az ó-aradi ág. h. ev. egyh. közs. évi jelentése 
1880. évről. 2 ivrétü levélen, magyar és német nyel-
ven szerkeszté Stiegler Gusztáv lelkész, ki benső öröm-
mel bocsátja közre ez évi jelentését, mert az utolsó 
300 frt lefizetésével az ó-aradi egyház végre megszaba-
dult az adósságok terhétől s fennállásának 35-ik évét 
azon édes tudattal ünnepelheti majd meg, hogy az 
egyháztagok áldozatkészsége nem volt hiába : az elő-
dök által nagy küzdelemmel megalapított egyházat az 
utódok híven megőrizték, sikeresen fentartották. A gyü-
lekezet nőtagjai is kitettek magukért : díszes kereszte-
lési edényeket szereztek. Lélekszám? született 38 gyer-
mek, meghalt 29 egyén. — A székesfehérvári ág. h. eo. 
keresztény gyülekezet tudósitványa az 1880. évről. Lel-
kész Gáncs Jenő, ki az előszóban leirja az egyet. ev. 
egyház gyámintézetének tavaly Székesfehérvárott tartott 
gyüiését, mely ez alkalommal a fehérvári egyháznak 
390 frtot ajándékozott. Az egyház másik íőjóltevője 
Hornyánszky Ágoston gondnok, ki 390 frtot ajándéko-
zott, a templom tetőzetének javítására pedig 100 frtot 
áldozott. Született 18, meghalt 14 egyháztag. Mindezen 
jelentések örvendetes tényeket registrálnak. Csakhogy 
azért ezek valahogy félre nevezessenek bennünket, mert 
úgy tapasztaljuk, hogy épen csak azok az egyházak 
szoktak értesítőket kiadni, melyeknek rendben van a 
szénája. Ahol ellenben fészket vert a szegénység, a 
nyomor és rendetlenség : azokról az egyházakról mélyen 
hallgat a krónika ! 

A nyilatkozat. Maszlaghy Ferencz ur az » Uj Ma-
gyar Sión* cimü folyóiratban oly valótlanságokat állit 
Smiles nyomán átdolgozott műveimről, hogy azokat a 
közönség iránti tiszteletből hallgatással nem mellőzhetem 
s kénytelen vagyok az általa felhordott maszlagot be-
mutatni, hogy a közönség Ítéljen részrehajlatlanul a fö-
lött, ha vájjon én e humanisztikus műveknél voltam e 
tekintettel a felekezetiességre. Elébb azonban idézem a 
kenetes pap ihletteljes sorait. »Akarat és kitartás te-
remthet nagyot, a mint azt Smiles nagyszerű munkájá-
ban megmutatta, s a mely munkának ragyogó fényét 
pompásan bemaszatolta felekezeties fordítója, nagybuz-
gón kihagyván belőle mindazt, a mi katholikus nagy 
emberekre vonatkozik . . . Könyves Tóth uram ő ke-
gyelme, Isten engedje őt nagyra nőni, miskároló kés-

sel jár körül s irgalmatlan csonkítást mivel egy remek 
művön valódi felebaráti szeretetből.* Igy beszél Masz-
laghv ur. Igazán csodálatos, hogy kath. lelkész létére 
saját hitfeleit excommunikálja az egyházból, mert sze-
rinte azon példák, melyekre én hivatkoztam, kivűl esnek 
egyháza körén. Az , Önsegély4-ben ott van Szelepcsényi 
György, Scitovszky János érsekbibornok, Martinuzzi 
Fráter György bibornok, Hell Miksa, Czuczor Gergely, 
Fehér György pálosrendi szerzetes, Horváth Mihály ki-
tűnő történészünk, Eötvös, Hunyady János, Tiirr István, 
Széchenyi, Deák Ferenc, Bessenyei György, a Kisfalu-
dyak, Percei, Zrínyi Miklós, Festetich György, Wolsey 
bibornok, VII. Gergely, V. Sixtus, XIV., Adorján egy-
ről-egyig hírneves római pápák, Angelo Mihály, Mun-
kácsy Mihály, Liszt Ferenc, Loyola Ignác (? !.) A Jel-
lemez n hosszasan rajzolom a hős Koháry Istvánt, Sz. 
Ágoston gyermekkorát, Teslért a lelkes ifjú kath. papot ; 

Guzmicsot a nemeslelkü szerzetest, III. Kalikszt pápa, 
Egyed Antal, Klivényi szintén kath. lelkészek, III. Gyula 
pápa, X. Leo pápa nemes jelleme szintén föl van tün-
tetve. Szent Bonifác, a britt hittérítő, Báthory Miklós 
váci püspök, More Tamás, a róm. kath. egyház leg-
buzgóbb hive, Czezinge János pécsi püspök. A dicső 
Szt. Pierre abbé. Szalézi Ferenc. Fehér György. A 
„Takarékosság-ban 312. 1. ezt olvashatná Maszlaghy ur : 
„főpapjaink, mint egy Haynald Lajos megtestesült an-
gyalai a jótékonyságnak, kik a nagy vagyon áldását 
igazán áldásossá teszik s jótékonyságuk ezer meg ezer 
árvák könnyeit törli le, ezer meg ezer ruhátlant öltöz-
tet f ö l / Ott szólunk még Széchenyi György prímásról, 
Mártonffy József erdélyi püspökről, Kunszt József kalo-
csai érsekről, aztán jőnek Lonovics, Bartakovics. Hát 
Damjanich Jánosné református-e ? Nem az. Hanem ke-
resztyén. Hát Ipolyi Arnold és Károlyi György vájjon 
melyik felekezethez tartoznak. íme csak ugy elvétve 
hordtunk föl Smiles átdolgozott műveiből néhány ne-
vet, melyeknek tulajdonosai nem köszönik meg Masz-
laghy urnák, hogy őket azért merte kiakolbolitani, 
inert történetesen őket egy protestáns vette dicsőítő 
tollára. Lehet, hogy egy pár idegen katholikus pél-
dányt kihagytam, de azok helyébe számos magyart 
léptettem föl. Igazán magam is azt mondom, hogy 
szűkkeblű felekezetiesség, sőt vakság kívántatik ahoz, 
hogy valaki oly valótlanságot állíthasson, mint Maszla-
ghy ur ; vagy nem olvasta Smilesnek általam átültetett 
műveit, vagy ha olvasta, nem értette meg s ha meg 
nem értette vagy ha a fölsorolt érdemes kath. egyház-
nagyokat ilyenekül nem ösmeri el, az általam nagyon 
tisztelt kath. kléruson van a sor, az illető urat számon 
kérni. Ugy látszik, hogy a tavak országában utaztában 
a pocsolyába esett, s attól nem látott, mert különben 
szándékosan, világos értelemmel nem állithatna olyat, a 
mi a valószínűségnek még csak látszatával sem bir. 
Tessék csak számon venni s ujjaival kiszámítani e három 
műben előforduló neveket: tapasztalni fogja, hogy több 
abban az ön felekezetéhez tartozó egyén, mint protes-



táns, de azt hiszem, hogy ezek, azok után, miket ön 
az igazság arcul csapásával állit, azt mondják önnek: 
apage! nem ösmerlek tégedet. Humanisztikus mű Írá-
sánál letesszük a felekezetiesség köpenyét, ön pedig 
ugy látszik, mindent csak abba burkolózva szemlél. 
Egyébiránt mindennél világosabban beszél a tett. Ha 
ön Smiles műveiben, melyeket én átültettem, a fent-
érintett kath. egyéneket s azok nemes jellemvonásait 
USY e g y tollvonással, vagy valami maszlagnedv alkal-
mazásával ki tudná törölni, azt hiszem, még arra is rá-
állana. De hivatkozhatnám kath. lelkészekre, kik azért, 
mert utoljára a protestánsok közt is találkoznak elvétve 
egyes jelesek, kiknek életrajza megérdemli a fölemlitést, 
műveimről nem nyilatkoztak oly, paphoz nem illő mo-
dorban, mint ön, ki nem szégyenei a nyílt igazság-
gal szemben valótlanságot állítani, azt hirdetve, hogy 
Smiles műveiből kihagytam mindent, a mi kath. nagy 
emberekre vonatkozott. Ártani akart ön, de lőfegy-
vere rosszul hord, hátra rug s önmagát sérti meg. 
Ennyit az „Uj Magyar Sión* decemberi füzetében 
megjelent kenetteljes valótlanságokra. Könyves Tóth 
Kálmán. 

Ráth Mórnál Bpesten megjelent : Martinovics és 
társainak összeesküvése. Irta Fraknói Vilmos. 442 lap, 
ara 4 frt. — Nagyérdekü munka, mely ama nevezetes 
összeesküvés eredetéről, vezéreinek működéséről, a kor-
mány és törvényszék magatartásáról, a per folyamáról 
és áldozatainak viszontagságairól teljes képet ad. Sze-
rettünk volna e műről bővebb tanulmányt irni, s azért 
halogattuk megemlítését, mert bíztunk benne, hogy na-
gyon is igénybe vett lapunknál tán csak jut majd egy 
kis zugocska erről szóló bírálatunknak. Véleményünket 
e munkáról főkép azért szerettük volna közzétenni, mert 
hraknói Martinovicsáról Összes irodalmunkban egyetlen 
egy szambavehető kritika sem jelent meg ; amit irtak róla, 
mindaz csak bitorolja a kritika nevet, de tulajdonkép 
pasquillus vagy dicsénóda, melyek megírásához tudva-
levőleg rossz vagy jóakarat és betűvetés szükségeltetik, 
lelkiismeretes tanulmányra, komoly munkára azonban 
nincs szükség. 

Leányaink és jövőjők. Weisz Károly után német-
ből atdolgozta Tóth Pál, a tiszáninneni h. h. egyház-
kerületi leánynövelde igazgatója. Franklin társulat, 168 
lap, ára 80 kr. — E munka tulajdonkép többről szól, 
mint amennyit címében igér. Nemcsak leányainkról és 
jövőjükről ir, hanem átalában értekezik a nőkről, termé-
szetükről, szellemi életükről, társadalmi helyzetükről stb. 
s főkép nevelésükről. Az egész mű a német szellem 
rendszerező bélyegét hordozza magán. A nőkérdésben 
a maradiak állaspontján van, s szerinte a nő, természeti 
rendeltetésénél, physicai szervezeténél fogva házi életre 
lévén utalva, nyilvános pályákra nem alkalmas, s ezekre 
csak ugy léphet, ha kivetkőzik nőiességéből. Felejti 
Weisz úr, hogy nem minden nő mehet férjhez, nem 
minden nő alapíthatja meg saját házi életét. Hogy ezek-
kel aztán mi történjék, arról nagy bölcsen hallgat a 

szerző. Átalában Weisz Károly minden műve zavaros, 
gyakran önmagát cáfoló, azt tanúsítva ezzel, hogy e 
művek szellemi atyja gyönge gondolkodó. Tóth Pal úr 
pedig, ki régóta behatóan foglalkozik a nőnevelés és 
átalában a nőkérdés dolgával : az európai irodalomból 
jó csomó sokkal különb munkát szemelhetett volna ki 
a célból, hogy hazai közönségünkkel megismertesse. 

A , ,Protestáns P a p " szerkesztői, Lágler Sándor 
és Kálmán Dezső kölesdi papok, Gerok egy nagyobb 
művét : az apostolok cselekedeteiről irott könyv felett mon-
dott biblia • magyarázatait szándékoznak irodalmunkba 
átültetni. Az egész, mintegy 40 nyomatott ívre terjedő 
mű 4 füzetben fog megjelenni, az első füzet már f. é. 
március végén, a többi 3—3 hónapi időközökben. Az 
egész mű ára 4 frt. A kik a pénzt utalványozzák, azok 
a füzeteket keresztkötésben, bérmentve, a többi megren-
delők utánvéttel kapják. Megrendelési határidő február 
vége Pénzek s megrendelések föntnevezettekhez külden-
dők Kölesdre (Tolna vármegye). 

K Ü L Ö N F É L É K . 
•u 

* Személyi hírek. A nagyszalontai ref. egyházme-
gyéből vett értesülésünk szerint belényes-újlaki lelkészszé 
jan. 30-án Sipos János ottani időközi lelkész választa-
tott meg egyhangúlag. — Baconi Lajos, sárospataki rend-
kiviili jogtanárt, — mint nekünk írjak — legközelebb avat-
ták fel a kolozsvári tudomány-egyetemen az államtudomá-
nyok tudorává s mint ilyen, a nevezett jogtanár a ti-
száninneni ref. superintendentia határozatahoz képest a 
rendes tanári cimmel és jelleggel ruháztatott fel. — A vö-
rös-kereszt férfi-egylet központi bizottsági tagjaivá 
Török Pál ref. superíntendens, Tisza Lajos főgondnok 
és Fabiny Theophil ev. főfelügyelő, Győri Vilmos lel-
kész, kijelöltettek. — Krüzselyi Bálint, Nagy Gusztáv 
és Nemes Ferenc, sárospataki főiskolai akad. tanárok, 

mint levelezőnk irja — f. hó i-sején a sárospataki 
népbank igazgatóságának tagjaivá választattak meg. — 
Vasmegye törvényhatósági bizottsága a magyar nyelv 
tanítása és terjesztése körül tanúsított dicsérendő szor-
galmuk és munkásságuk elismeréseűl 30 frt jutalmat adot t : 
Takács István kupsinci, Leirer János stubeni, Knobel 
Sándor hidegkúti ág. h. ev. tanítóknak. 20 frtnyi juta-
lomban részesíttettek Fiiszár János tótkeresztúri, Frühwirth 
József borostyánkői, llehling Samu és Kieleisz Theofil 
németszentmihályi, Kolossá Ferenc tótmoráci, Varga 
Endre felsőpetróci, Slankovics János ottóci, Polster Ferenc 
rőthschlagi, Feiler János szalonaki, Karner Vilmos kis-
körtvélyesi, Müller Ede rábafüzesi és Müller Ferenc 
dobrai ev. néptanítók. 

* A sárospataki főiskola köréből a követ-
I kezőket írják nekünk: A tiszáninneni ref. egyházkerü 

let számvevő küldöttsége mult hó 24-én érkezett meg 
Sárospatakra és vizsgálta át a főiskola mult évi száma 



dását. A köz , alumnialis- és Horváth Mária-pénztár 
összes évi kiadása volt 137,636 frt 78 kr. és 60 drb 
arany ; az összes évi kiadás volt 131,170 frt 47 kr. és 
60 drb. arany; pénztári készlet találtatott 6466 frt 31 
kr. Ezen felül átnézte a számvizsgáló küldöttség az ösz-
szes erték-papirokat, betáblázott kötvényeket és rész-
vényeket. Előterjesztést kivánt és nyert a főiskola peres 
ügyeiről s ingatlanaiknak mibenlétéről. Egy hétig tartó 
komoly munka után megelégedéssel távozott el a bi-
zottság. Itt létét Prágay Lajos esperes azzal tette kivá-
lóan emlékezetessé, hogy a tanári nyugintézetre, mely-
ről oly kevesen és oly ritkán emlékeznek meg, 50 frtot 
adományozott; tetézése ez azoknak a nagyszámú és 
sokféle jótékonyságoknak, melyek már eddig is hervad-
hatlan koszorút fűztek a nevelés és oktatásügy ez ősz baj-
nokának halántéka körül. Dókus Gyula szolgabíró pe-
dig, az egyház- és iskolaügy e szép reményű ifjú baj-
noka, egy a város érdekében tett fáradozásának diját( 

10 frtot, a tápintézet tőkéjéhez csatolta. Az ilyen tet-
tek nem szorulnak dicséretre. Mult hó 22-én, leginkább 
a főiskolai tanárok és tanárnék buzgólkodása folytán, 
az őszszel alapított ref, leányiskola javára, olyan sikerült 
batyubál rendeztetett, hogy annak jövedelme 600 frt 
lett, beleszámítván ebbe a Dr. Lengyel Endre és neje által 
adott 100 frt ajándékot is. Hallatlan eredmény ily kis 
városban ! — Epen most jelent meg az „Irodalmi kör4 ál-
tál készíttetett »Népiskolai alkotmány tan*, melyet Viski 
Bálint jogtanár állított össze. Jegyezzük fel még ide azt 
a szomorú hírt, hogy a főiskola papjának és közszere-
tetben élő tanárának Mitrovics Gyulának kis leánykaját 
s Kovácsy Sándor gymnasiumi tanárnak egyetlen kis fiát 
a közelebbi napokban elragadta a halál. Minden isme-
rősnek igazi részvéte enyhítse a szülők keserű fáj-
dalmát. 

:: A besztercebányai ev. gymnázium több oly tanu-
lója, ki már odahaza, csaladja s rokonai körében pán-
szl av eszmékkel volt eltelve: titkos pánszláv egyletet 
alakított, melynek célja volt a pánszláv eszmék terjesz-
tése a tanulók közt. Tagjainak száma csakhamar 14-re 
emelkedett, s az egylet rendes összejöveteleket tartott 
Botto besztercebányai lakosnál. A gymnázium hazafias 
iga/.gatósaga azonban értesülvén az egylet létezéséről, 
azonnal szigorú nyomozást tartott, mely sikerre is veze-
tett. Az igazgatósag a pánszláv egylet megalapítóját 
Bodicky Dezső V. gymnazialistat az intézetből kizárta, 
az egylet többi tagjait pedig kisebb-nagyobb fenyíték-
ben részesítette. 

Rákos-Palotán, az ág. hitv. ev. templomban ki-
tett perselyben, egy száz frtos bankjegy talaltatott. A 
vallas s az egyház iránt, mostani közönyös, s a közös-
ügyes elszegényedett időben, meglepő, ily ösmeretlenül 
adott nagyobb összegű adomány. Fogadja a névtelen 
nagylelkű adakozó, az egyház halajat es mély köszö-
netét. Rpalota, 1881, febr. 4 Kolbenhayer ev. lelkész. 

A csanádmegyei albertii ev. egyház az idén uj 
templomot épittet, mely 300 ülőhelyre van tervezve, s 

1 20 öl hosszú lesz. Az építkezési költség, oltárok, padok 
és kikövezéssel együtt, de a téglán és homokszállítá-
son kívül, 9000 frtra van előirányozva. 

* Gyászhírek. Nagy Pál tépei ref. leik., a debreceni 
e. megye tanacsbirája elhunyt. Az érdemes férfiúról bővebb 

' necrologot kérünk. — Szetnian Dénes szarvasi tanár jan. 
28-án reggel io-kor, 63 éves korában agyszélhűdésben 
hirtelen elhunyt, A boldogült 1819. újév napján szüle-
tett Százdon, Hontmegyében, hol atyja kasznár volt. 
A népiskolát Csabán, a gymnáziumot Selmecen, a theo-
logiát Pozsonyban meglehetős szigorú életkörülmények 
közt elvégezvén, a Kosztolányi családnál nevelő lett, s 
a nevelősködésből megtakarított pénzen Ilallébe ment, 
hol két évet töltött. Ez idő alatt a philologiát s Erd-
mann és Hegel philosophiáját tanulmányozta. 1848-ban 
a nagylaki esperességi gyűlésen az elhalt Benka György 
helyébe szarvasi főgymn tanárrá választatott meg, s 
azóta szakadatlanul ott működött. A lefolyt 32—33 év 
alatt eleinte az I. és II. osztályban, utóbb a bölcsészeti, 
végre a közép osztályokban tanított nagy lelkiismere-
tességgel. Ezerekre megy azok száma, kik mint tanítvá-
nyai, az ő mesteri vezetésére mindenkor hálásan emlé-
keznek vissza. Temetése jan. 30-án d. u. nagy részvét 
közt ment végbe. Béke hamvaikra ! 

N E C R O L O G . 
Szomorú kötelesség parancsolja, hogy e rovatban 

bővebben emlékezzünk meg egy férfiúról, ki teljes világ 
életében tántoríthatlan ragaszkodással viseltetett szeretett 
hazája és egyháza iránt. F. hó 2-dikán az a gyászos 
hír cikázott át a fővároson, hogy Fabri t ius Károly, a 
segesvári kerület orsz. képviselője, volt trappoldi ev. 
lelkész, reggel 7 órakor az egyetem sebészi kórodáján, 
54 éves korában elhunyt. 

Fabritius Károly született 1826. november 6-ikán 
Segesvartt. Tanulmányait szülővárosában és a lipcsei 
egyetemen 1847-ben végzé s eleintén segesvári ág. h. 
ev. gymnaziumi tanár, utóbb ottani pap volt, 1868-ban 
pedig trappoldi pappá választatott meg. Fabritius a kép-
viselőház legrégibb tagjai közé tar tozot t : tagja volt a 
Deak-pártnak és a fúzió után a szabadelvű pártnak. 
Tevékeny részt vett a politikai életben a 60-as években; 
egyik vezértagja volt az ifjú szászok hazafias pártjának 
s mint történetírással foglalkozó tudós, lelke mélyéből 
ragaszkodott a történeti jog eszméjéhez. A szász nem-
zetiség keblében mindig volt, hol kisebb, hol nagyobb 
párt, mely az erdélyi testvér-nemzetekkel békét, barát-
ságot, egyetértést óhajtott s a legnehezebb napokban 
is nyíltan küzdött ezért, s tűrt, fáradott és szenvedett. 
O csak áldozatokat hozott ez eszmének, de elismerésen 
kivül azért soha semmi jutalmat nem kapott s nem is 
keresett, annyira, hogy jövedelmes trappoldi papságát is, 
hogy a türelmetlen ó-szászok üldözésétől menekedjék, 
nem habozott feláldozni. Képviselői magatartásánál fogva 



ugyanis az ó-szászok haragját magára vonta ; fölvetették ! 
erőszakosan azt a kérdést, hogy képviselői állásával pap-
sága incompatibilis-e és annyi perrel és zaklatással illet-
ték, sőt felbujtatott híveivel is annyiszor petitionáltattak 
ellene, hogy e miatt elkeseredve lelkészi állomásáról 
lemondott. 

A boldogult nemcsak a közpályán és az egyházi 
téren, hanem a történelmi irodalom terén is kitűnő nevet 
vívott ki. Eleintén a 40 es évek végén a . Pressburger 
deutsche Ze i tungénak segéd szerkesztője, 1850 augusz-
tus és septemberben a szebeni „Siebenbürger Bote" 
szerkesztője volt. De az akkori politikai viszonyok közt 
a politikai működés lehetetlen levén rá nézve, csakhamar 
egészen a történetírási tanulmányokra adta magát. A 
bécsi császári akadémiának mutatta be első tanulmányait, 
melyek leginkább Segesvár történetével függöttek össze. 
Első értekezése annak kiadványai közt 1852-ben jelent 
meg s az első kiadványa (Kraus György naplója) két vastag 
kötetben csakhamar azután a bécsi akadémia költség-én 
látott napvilágot. Egy ez elé irt értekezése a , seges-
vári krónikásokról* nagy föltűnést okozott történetírói 
körökben s irói nevét megalapította. — Attól fogva egy-
mást követték értekezései a hazai és külföldi folyóira-
tokban, mignem az akadémia 1872-ben tágjává választá. | 
Az akadémiában székét „Pemflinger Márk szász-gróf 
élete4 c. tanulmányával foglalta el, mely 1875-ben látott 
napvilágot, és amely irodalmunkban a legbecsesebb mo-
nographia az erdélyi protestantismus keletkezéséről. 
Akadémiánk kiadványában jelent meg »Erdélynek 
Ilonter János altal készített térképe4 1878-ban. Nagy- j 
becsű okmány gyűjtemény a »Kizsdi káptalan oklevél-
tara,* melyet 1875-ben adott ki. Számos történelmi ér-
tekezése (számszerint több mint 70) jelent meg a kü-
lönböző folyóiratokban : a ,Történelmi Tarban* s a 
szász honismertető egylet „Archív* jaban, melyek mind 
mély kritikai érzékről s gazdag forrásismeretről tesznek 
tanúságot. •— Kiválólag Erdély történetét s főként a 
szászok történetét illusztrálták értekezései. Mondhatni, ő 
volt az egyetlen a szász írók közt, ki nem tekintette a 
történetet politikai agitaciókra alkalmas anyagnak, ha-
nem a történetet magáért elfogulatlanul vizsgálta. Ritka 
becsületes, egyenes jellemű férfiú volt. Hagyományai 
ritka nyomtatványokban s unicumokban gazdag könyv-
tára képezi, melynek túlnyomó nagy része Erdély tör-
ténetére vonatkozik. Kézirattára is gazdag eredetiekben 
s másolatokban és mindenesetre óhajtandó volna, hogy 
valamelyik nagyobb intézetünk gondoskodjék, hogy 
azok szét ne forgácsoltassanak. 

Ismeretes, hogy Fabritiust több héttel ezelőtt súlyos 
szerencsétlenség érte, midőn az egyetemi könyvtári 
épületben a fölvonó gép helyiségébe leesett, combját, 
két bordáját és lábaszárát törvén el. E súlyos sérté-
sekből, melyek első időben elég aggályosoknak mutat-
koztak, s melyekhez kezdetben még tüdőgyuladás is 
csatlakozott, aránylag gyorsan gyógyult, törései már 
egyesültek, midőn valószínűleg a hosszas fekvés miatt régi | 

vesebántahna kiujult. Baja ezután rohamosan haladt előre 
s napok előtt már nem volt kétség, hogy gyászos ki-
menetelű lesz. Nagy család, nő és hat gyermek siratja 
az elhunytban a legszeretőbb családfőt. 

A boldogultnak halotti gyászszertartása f. hó 3-án 
d. u. l/2 i-kor ment végbe a klinika mária-utcai halot-
tas házában, hol válogatott nagy közönség gyűlt egybe 
a végső tisztességtételre. Ott láttuk Tisza Kálmánt, 
Lónyay Menyhértet, Szász Károlyt, Pauler Tivadart, 
Mocsáry Lajost, Bacon Józsefet, gr. Ráday Gedeont, 
Szende Bélát, Orbán Balázst, Fraknóit, Szilágyi Sándort, 
Molnár Antalt, id. Szinnyey Józsefet, György Aladárt 
stb. A halotti szertartást Győry Vilmos ev. lelkész vé-
gezte, meghatóan szép halotti beszédben emelvén ki a 
boldogult hervadhatlan érdemeit a haza, egyház és iro-
dalom körül. 

A drága halott koporsóján az orsz. szabadelvű 
párt, a m. tud. akadémia s a történelmi társulat koszo-
rúja díszlett. A holttestet Győry beszéde végeztével 
Segesvárra szállították, s ott tették le örök nyugalomra. 

Fabritius szomorú halála minden körben a legna-
gyobb részvétet kelti föl. A pártszenvedély el fog halni 
koporsója mellett és senki se lesz, ki el ne ismerje, 
hogy ő benne hazánk és egyházunk egyik leghívebb és 
legderekabb fiát vesztette el. Áldás lengjen pormarad-
vanyai fölött ! 

A D A K O Z Á S O K . 
Az országos prot á r v a h á z r a : A budapesti ref. 

egyház 1880-ról 40 frt, 1881-re 30 frt., — Könyves 
Tóth Kálmán lacházai ref. leik. 4 frt 50 kr. (ehhez já-
rultak : Józan Benő 1 frt, özv. Nagy Péterné 3 frt. Bak 
Imre 50 kr.) — Édes Ábrahám sályi ref. leik. 1 frt. — 
Szőllősi Antal makói ref. leik. egyhaza részéről 1879-
rő! 6 frt, 1880-ról 6 frt. — Balogh György bicskei ref. 
leik. 12 frt. (ehhez járultak : újévi persely 9 frt 70 kr., 
itj. Tolnai Istv. 50 kr., Rejki Ján. 40 kr., Morton Ján-
40 kr. s az 1880-ban confirmált gyermekek I frt. — 
Kis Gábor pápai ref. leik. perselypénz az év utolsó es-
téjén 8 frt 39 kr. — Gyöngyösi Erzsébet Bpestről 4 frt. 

A bpest i theol. tápintézetre : Karmán József ver-
bászi ref. leik. 3 frt. 

A prot. egyle t re : Édes Ábrahám sályi ref. leik. 
1 frt. Szerk. 

A slavoniai mi s s ió ra : Szegedi Károly Békésről 
küldi a gyűjtők gyűjteményét 40 frt. Megyercsy Béla 
Faddról küldi Szobi és Kulcsár gyűjtők gyűjteményét 
26 frt 33 kr. Lelkészi hivatal Fülöpszállásról küldi a 
gyűjtők gyűjteményét 20 frt. Papp Mihály B. Gyuláról 
küldi Tóth József gyűjteményét 45 frt. Gegus Nándor 
P. Marótról küldi a gyűjtők gyűjteményét 60 frt. Szabó 
János Tárcsáról küldi Német József gyűjteményét 20 
frt. Eddig beérkezett összeg 817 frt 1 kr. Kis Gábor. 



Nyí l t tér.*) 

Fide sed vide ! — cui. 
Az élettapasztalat ez idegen nyelvii intése jött 

ajkamra, midőn fiúi kötelességemet teljesítő ellen, nt. 
D. J. úr e becses lap hasábjain »Felvilágosítás a teke-
házi egyház ügyében* c. cikkével mindenkori jóakaratá-
ból kifolyólag a hivatalos tekintély és eljárás csalhatat-
lanságának érzetében lépett fel, s egy csapással kettőt 
akart ütni, — látszólag ütött is, de valósággal egyet 
sem talált. 

Midőn a történtekről atyámat értesíteni szándé-
kozván Tekeházára mentem s a nt. esperes úr szép 
hosszú cikkét elolvasám : a „fiatalvérii lelkész" öregesen 
leveretve mondá: fiam ! gyermeki jóságod köszönetemül 
ajánlom figyelmedbe tanulságul, mit szóval ugy is tudsz : 
fide, sed vide! — cui ; mert D. J. ujabb példa, hogy 
„honores mutant móres 1* Nt. szerkesztő úr a békesség 
szeretet tapintatos bölcseségével vonta össze vádiratodat, 
megvagyok veled elégedve teljesen; de mert az espe-
res ujabb irányba térítette a dolgot, mondhatni, trac-
tusa mosdó vizét reánk öntötte: a szerkesztői csillag 
dacára is folytatnod kell a harcot ; neked azért, mert 
te kezdetted s ha szenvedélyes vagy is apád védelmé-
mében: higgadtabb leendesz mint én volnék, kit ke-
ménynyé edzett a hosszú harc 1 Van nekem egy jegyző-
könyvem, s van Írásaim közt egy eredeti levél, és e két 
okmány olyan lett kezedben, mint volt Dávidéban a 
parittya, midőn a dárdás és paizsos Góliáthtal állott 
szemközt a nyilt téren. 

Ez esemény óta nem kevés viz folyt le a Tiszán 
s hogy az elég sok idő alatt fájdalmunk sajgásának tűr-
het etlenségét nem nyilvánítottam, annak egyszeiü oka 
az, hogy atyám levéltára nincs oly rendezett, mint az 
ugocsai nt. egyházmegyéé s a miatt a fentebb érintett 
jegyzőkönyvhöz oly szükséges iratra, mely 16-ik évében 
jár, csak mostanában talált, de hála Istennek reá talált! 

Ha a kéziratot nt. szerkesztő úr soraim közé illesztve 
meglátja, hiszem ily formán szól: ha a nt. D. J. cikkét 
közöltem ; mert az olvasó közönség ellen véteni nem 
akartam, most az igazság érdekében szinte kerülnöm 
kell ama vétséget, azért megcsillagozott sorompómat 
is felnyitom a véletlen való előtt, hogy egy apa és fia 
méltatlanul kapott sebét végleg begyógyítsam ! 

Azért e hit álta.1 bátoríttatva a nt. esperes úr 
,Felvilágosítása8 mellé én is állitok egy-két világosító 
tárgyat a nagyjából lehető tárgyilagossággal. íme tehát 
legelsőben is ily tárgy egy 1865. márc. 23-kán tartott 
közgyűlés jegyzőkönyvi kivonata 15-ik sz. alatt : „Ugyan-
ekkor Nagy Menyhért felhívta a közgyűlést, hogy mond-
ják ki tisztán, a körtvély fa kivágattatásán kivül lesz-e 
valami vád? melyre Jakab János presbyter felszólalván, 

* Az e rovatDan küzlüttekért felelősséget nem vállal a szerk. 

mondá: a nem v á d ; s mindnyájan m e g e g y e z t e k abban, 
hogy a nem vád, s nincs a lelkészszel semmi más baj s 
ellene felterjesztendő ügy mint a körtvélyfa kivágatta-
tása. Meghitelesíttetvén jegyzette Zaboly Károly eh. 
jegyző. 

Erre nézve megjegyzem, hogy a fenti gyűlést al-
kotó 34 egyháztag nevét rövidség okáért nem írtam ki! 

Továbbá, álljon itt egy az előbbi gyűlés folya-
máról való értesülés következtében D. J. ur által fogai 
mázott s saját kezével irt nyilatkozat: Alulírottak ezen-
nel kinyilatkoztatjuk és szükség esetében élőszóval is 
valljuk, hogy azon a nt. s tek. egyházmegyei gyűlésre 
beadott folyamodványunk alá, mely a folyó évi márc. 
29. és 30-ik napjain Gődényházán tartott egyházmegyei 
gyűlésre általunk benyuj ta to t t : távolról sem azon cél-
ból és szándékból irtunk alá, hogy azáltal mostani lel-
kipásztorunk t. N. M. úrnak más egyházba való távozását 
kívántuk volna, mert annak egyedüli célja az volt, hogy 
annak folytán a nt. s tek. egyházmegyei gyűlés, emlí-
tett lelkipásztor úr által, ugy az ó, vagy régi temetőben 
faszükség miatt levágatott termő állapotban levő kört-
vélyfa miatt okozott kár iránt kárpótlást eszközölni 
méltóztassék, melynek hiteleül kiadtuk jelen saját ne-
vünk aláírásával megerősített nyilatkozatunkat Tekeházán 
April 5. 865. 

E híven idézett és kik felszólíttattak, tehát majdnem 
3 1 egyháztag által aláirt sorokkal egybefüggőleg nem hall-
gathatom el mint tényt, hogy a fenti nyilatkozatot D. J. úr e 
következő szó és tettbeli jóindulatból szerkesztette : én ha L. 
K. sógornak lettem volna, nem fogadtam volna el Tiva-
dart N. M. ellen, ki nepotismus áldozata. És most 
ismerve a szomszéd ur ügyét, igazságtalan üldöz-
tetését, hadd fogalmazzak egy nyilatkozatot a vádak, 
illetőleg a tractus vádja ellen ! Ez azért is jó lesz, 
mert az én rnint szomszéd pap érdeklődésemből is 
láthatják Debrecenben a collega ur ártatlanságát! S 
ugy lett 1 Atyám elfogadta a szives ajánlatot, mert hisz 
neki üldözöttnek tagadhatatlan, jól esett a résztvevő sziv 
védelme. Tovább a tractus legyőzésére készített iratait 
mind Szőllősön D. J. úrnál pecsételte |le az atyám s 
D. J. úr éjfélkor maga vitte azokat postára, hogy későn 
ne érkezzenek Debrecenbe; nem csak! hanem felkérte 
atyámat, hogy mihelyt ügye letárgyaltatik, azonnal ér-
tesítse őt levélben, hogy minél előbb tudhassa a sze-
rencsétlen állapot szerencsésre menetelét. És midőn e 
tettekért D. J. urat m. b. apjoka megdorgálta, ő így 
szólt: nem tehetek róla, de N. M.-nak igaza volt ! 

El nt. D. J. úr, él hála Istennek atyám is és Szől-
lős közel fekszik T. házához, tehát ha lehet ? könnyű 
négy szemközt, vagy ha úgy tetszik palam et publice 
megcáfolni ezeket. 

Jól tudom, megfoghatatlan a b. olvasó előtt, hogy 
a tractus az „ominosus körtvélyfa* kereset folyamodvá-
nyát miként változtatta vádlevéllé, melynek alapján 
atyám N. M. mint bűnös más egyházba rendeltetett. 



Azért a homály eloszlatása céljából bátran irom, hogy 
egy tekintélyes nagy hivatalt viselő világi tanácsbiró 
(ki abban az időben, atyámmal szemközt, hivatal ürese-
dés, tisztújítás alkalmával igen szívélyes, nyájas szokott 
lenni) bujtogató, kedvenc vágyainak élve, atyam híveinek, 
kik a körtvélyfáért zúgolódtak, így szólt: csak Írjanak 
alá, majd elvégzem én a többit. És el is végezte ugy, 
mint tudjuk : tévútra vezette a folyamodókat, az egye-
düli baj kútfeje az ominosus körtvefa panasz csak pót-
lék lett az avatott tollal irt folyamodványban, mely 
erős váddá változott 1 

De hát az a 8 vádpont mi lehetett? kérdi talán 
az olvasó. Arra magam se emlékszem tisztán s róla 
talán még a tractusi levéltárból se lehetne tudomást 
szerezni, mert akkor csak nem lett volna fáradt D. J. 
ur azokat is idézni ? Annyit azonban tudok, hogy bár 
esperes ur teljességgel nem vonható gyülekezetéi)en igazsá-
gos vád alá, mégis, ha oly igazgatójok volna a szőllő-
sieknek, mint volt s van a tekeháziaknak, ő ellene is 
terjeszthetnének fel azokhoz hasonlókat. És arra is em-
lékszem atyám szavai után, hogy azon vádakra vonat-
kozólag mondta esperes ur m. b. apjoka : ezekre N. M. 
álmában is megfelel! I t t kifejezést kell adnom atyám 
azon óhajának, hogy vajha esperes úr a maguk érde-
kükben, nyilvánosságra hozná az egyházmegyei gyűlés 
jegyzőkönyvéből azt a 8 pontot, mert ha azok cano-
nicus vétségnek? az esetben atyám nem lesz tovább pap. 
Annak pedig örülnének Ugocsában azok, kik talentum-
jaira tett kényszerített hivatkozásommal szinte gúnyolód-
nak, pedig ha valaki, esperes ur ismerhetné azokat! 

A Csepébe rendelésre vonatkozó , Felvilágosítás *-
ban foglalt állitások valótlanságának s helytelenségének 
bebizonyítására elégnek tartom az eddigieket, mert hi-
tem szerint belőlök átlátja a t. olvasó, hogy a nagy 
férfiak is botlanak és a honores mutant móres hatalma 
alatt könnyen felejtik a régieket s a miatt a másnak 
ásott verembe önmaguk esnek bele ; továbbá az ugocsai 
tractus sem oly angyali szépség, mint a minő ékes vo-
násokkal esperestje annyira szakavatottan ecseteli, sőt 
az én általam festett ördög inkább hasonlít a természe-
tes feketeségűhez. 

A mi a nt. esperes úr tekintélyes jellegű cikkének 
második részét illeti, arra nézve is kell mondanom egy-
két szót. 

A forgolányi gyűlés ujmutatása sem hű, mert csak 
elferdítve megcáfolható igazság, hogy T. házán atyám 
idejében eleitől fogva a dijlevél megcsonkításából szár-
mazott a panasz és baj, mert atyámra senki sem mond-
hatott egyébb vádat mint azt, hogy chartaját megcson-
kítani még az egyházmegyének sem engedte. Iskolai 
szünidőim alatt irtam a sok iratokat, a bér rosz kive-
tése, fekvő birtok hasznalatanak jogtalanul másra ruhá-
zása s több ilyenek miatt, de az egyházmegye vagy figye-
lembe sem vette sorainkat, vagy helytelenül járt el, vagy 
pedig évek multával is ugy itélt felettök, hogy atyám-

nak ,időt, fáradságot és költséget nem kiméivé kellett 
Debrecenbe utaznia, és még akkor is a püspöki elnök-
ség ajánlása dacára is csak azért vették ujabb vizsgálat 
alá ügyét, mert atyám egy az egyházmegyére irt leve-
lében többek közt így fejezte ki magát : »még egyszer 
kérem, hogy a reám nézve fontos ügyet vegyék fel 1 
Egyébbaránt , ha fel nem veszik ügyemet, jelét adván 
a tractus, hogy irányomban legyőzhetetlen ellenszenvvel 
viseltetik, nekem úgy fényesebb győzelemre szolgáltat-
nak alkalmat. ' A gyűlés után maga nt. úr mondta 
atyámnak e szavakat: „ha úgy nem írt volna szomszéd 
ur mint írt, elmaradt volna ügye felvétele, de így kény-
telenek voltak előbbi határozatukat visszahúzni.* 

Igy lett atyám kérvénye olyan, tehát nem azért, 
mintha az nt. egyházmegye annyi évek után is akarta 
volna teljesíteni N. M. lelkésznek mindazon kivánatait ? 
melyeket törvényesen és igazságosan telejsíthetett, mint 
a melynek folytan esperes úr, mint megbízott küldött-
séget alakított és addig is ismertetett, de meg nem is-
mert indokok alapján atyámnak igazat adott : tehát 16 
év után érte el atyám célját, midőn megmutatta, hogy 
nem filléreskedési vágyból, hanem az igazság, rend és 
erélyesség iránti szeretetből alkalmatlankodott magának 
az egyházmegyének és superintendentiának, mert hol 
százakat követelhetett volna kártérítés fejében, ott csak 
forintokkal is megelégedett. - - Szörnyűség 1 bűn 1 mikor 
egy tractus oly erélytelen, hogy a szikrát lobogó láng-
ra engedi fellobbanni s a lelkész és hívek nyugalmát 
perzselve lobogni 1 Bűn, hogy az a nagyvilági tanács-
biró még ezután is izgatta a közelből a hiveket, mert 
hogy a tekeháziak fellebbezni akartak, az csak annak 
a hivatásáról megfeledkező urnák tulajdonítható, hisz 
egyszerű laicusok, hogy tudták volna, hogy egy a vi-
lági tagot nélkülöző deputatio eljárását érvénytelenné 
lehet tenni, pedig ott volt a világi tag, de a felebbezési 
irat készítésre hajlandó úrnak ellenkezőleg adatott elő, 
ha nem főtől áradt volna a viz ? Fájdalom ! mindezek 
azt mutatják, hogy könnyebb az egyházmegyei kor-
mányzói esküt letenni, mint azon eskü által kötelezett 
magasztos felelősség szerint itélni és cselekedni. Azért 
magyar protestantismusunk életföldén oly zsinat volna 
szükséges, mely némely tractusba a tanácsbirák kebelét 
idomítná ujjá, öldökölné meg abban az ó embert, eleve-
nítené fel benne az ujat, hogy a szent öltönyök alatt 
valóban lennének szentek a sziv érzelmei, a lelkiisme-
retesség kormánya alatt. Akkor a baj mindjárt csirájá-
ban fojtódnék el, még pedig az igazság érdekében a való 
személyre tekintet nélkül; akkor erélyes pontosság lévén a 
tractusban, nem következnék be az az eset, a mi leg-
közelebb is Tekeházán, hogy p. o. az annyi kellemetlen-
séget okozott bérlevél helyett nagyobb gondolkozás 
nélkül még az talán esperes sem tudná megmondani, hány 
évig készült egy másik, mely alkalmasint két éve lesz, 
hogy törekszik az e g y h á z k e r ü l e t i szentesítésre, de a 
gyors gőzös sima útjáról mindég lesiklik, pedig oly 
bölcsen alkottatott? hogy a lelkész észrevétele még 



figyelembe vételre sem méltatott. Az az uj bérlevél még 
ám a szép s oly áldott nyugalmat ígérő s biztosító. 
Sajnálom, hogy ismertetésem még sem került szőnyegre 1 
Még végezetre egyet 1 Nt. D. J. úr mint tudom, abban 
a véleményben van, hogy én dicsőségaratás céljából 
léptem tel atyám mellet t , megakarván mosdatni az 
ugocsai nt. tractust. Ki kell tehát jelentenem, hogy 
esperes úr nagyon csalódik, mert nincsenek Heros-
tratusi vágyaim, mint ismerhet is, csendes természetű 
ember vagyok, de nem a megölésre fent kést is megnyaló 
birka türelmű; az igazat kimondani szeretem s nem félek, 
mert hisz azért vagyok protestáns pap ! S midőn valaki 
atyámat kivált méltatlanul bántja, még ha galamb 
volnék is, tudnék Amazon lenni! Aztán miért akarnék 
mosdatni egy tractust ? hiszen ja j neki, ha maga magát 
nem tudja tisztán tartani ! Tehát miket tiszteletérzetem 
dacára is a nt. tractus ellen mondtam, azokat csak azért 
mondtam, mert atyám védése kívánta, hogy azok által 
kiáltsam : ne bántsd az apáma t ! ! Erre nekem jogom 
volt s a jogot maga a nt. tractus adta, meg azon tudat, 

hogy a felsőbbség iránti tisztelet nem az a meghu-
nyászkodás, mely jajjait s önérzetét elfojtva engedi ina-
sá t végig meg végig tapostatni az önkény uralmának 1 

Ezekkel a viszont felvilágosítást megtevén : adja 
az ég, hogy nt. D. J. úr tovább tudjon emlékezni vala-
mire, kivált a fő dolgokra és szabadítsa fel magát a ho-
nores mutant móres hatalma alól, hogy úgy mindenkori 
jó akaratát tapasztaló bizalom, midőn vele beszél : ne 
is hallja ez in tés t : fide, sed vide 1 — cuí; az ugocsai 
nt. tractus pedig nem feledvén, hogy „van biró a felle-
gek felett* : legyen önzetlen igazságszerető s követő és 
erélyes 1 Ugy bizonyára be fog teljesülni a nt. szerkesztő 
ur azon szép reménye, melyet e szavakban fejezett ki : 
Tekeházáról legközelebb azon jó hírt fogjuk közölhetni 
olvasóinkkal, hogy az évek óta tartó civódás végkép 
be lett fejezve 1 Nagy Elek, ref. lelkész. 

9 S W U t o l s ó ó r á b a n v e s s z ü k a h i r t , h o g y 
a k o r m á n y l e g k ö z e l e b b e l ő t e r j e s z t é s t t e s z ő 
F e l s é g é n e k a z s i n a t f. é. o k t . 3 0 - i k á r a t ö r t é -
n e n d ő e g y b e h i v á s a i r á n t . 

H I R D E T É S . 

i K i ö i s r i a - ÍR,. 
l e l készné l , Budapes ten ( V á c i - u t 76. sz.) k a p h a t ó k : —6 

i) B i b l i a i k é z i k ö n y v . Ka lauzu l a Szen t - í r á s t a n u l m á n y o z á s á h o z . K é s z í t e t t e D r . A n g u s 

József , a roya l as ia t ic soc ie ty t a g j a . L e l k é s z e k és t h e o l o g i á t t a n u l ó k s z á m á r a . A n g o l b ó l 

fo rd í tva 4 6 ív, f ö l d a b r o s z o k k a l ; v á s z o n b a k ö t v e 3 f r t 8 0 

2) A z a r á n d o k ú t j a . (Képekkel . ) E g é s z v á s z o n b a , c ímmel , 25 ív k ö t v e 

fél 2 5 

23 

23 

4 » 3) B i b l i a i f ö l d r a j z . ( K é p e k k e l ) P a l á s t i n a f ö l d a b r o s z á v a l 

> » ^ f inom k ö t é s b e n 

4) B i b l i a i r é g i s é g e k . , , f ö l d a b r o s z á v a l 

> » » » f inom k ö t é s b e n 

5) H a j n a l p í r . (Képekke l ) egész v á s z o n b a 

6) N a p f e l k ö l t e , > 

7) Dr . S a p h i r : K r i s z t u s é s a z í r á s 

8) F r i g y e s K a t o n a , 3 k é p p e l 7 y 

9) K r i s t ó f v é n k i n t o r n á j a v.: „ o t t h o n , é d e s o t t h o n . " 3 k é p p e l 11 

kr . 

11 

7 0 kr . f ű z v e 

7 0 kr . f ű z v e 

6 0 kr . f ű z v e 

5 0 kr . f űzve 
20) J é z u s s z a v a i a z e l f á r a d t a k h o z . E l m é l k e d é s e k a h ó n a p m i n d e n e g y e s n a p j á r a 

8 0 

70 

7 0 

9 0 

7 0 

9 0 

4 0 

4 0 

6 0 

3 0 

3 0 

5 

E m u n k á k u t á n v é t m e l l e t t i m e g r e n d e l é s r e b é r m e n t e s e n k ü l d e t n e k m e g p o s t á n . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dl. Bscllstg-i Mór . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
és 

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

E l ő f i z e t é s i d i j : 
H e l y b e n házhozhordással 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. 

Hirdetések d i ja : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Teljes számú. példám.-yolsilsiELl mindég szolg-éiltLa. t u r n l c -

é&T Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetősök 
lejárt, annak megújítására felkéretnek. 

Modern civilisatio. 
Sokszor hallottam már, különösen a legkö-

zelebb lefolyt években, Hogy lelkésztársaim, a 
keresztszülők- és esketendőkkel szemben, ha azok 
a felsőbb, vagy intelligens osztályhoz tartoznak, 
— nem az atyai és testvéri ^te,* hanem a leg-
újabb korban gyár to t t ^ön* megszólítást használ-
ják. Hallottam ezt hazánk minden részében nagy-
tekintélyű vezérférfiaktól, kiket mi kisebbek örö-
mest követünk. Hallottam az ifjabb nemzedék 
tagjai közül olyanoktól, kik minden szépért és 
jóér t lelkesülve, minden tekintetben a kor szín-
vonalára emelkedni tö rekednek ; s hallottam olya-
noktól is, akik minden komoly megfontolás nélkül 
kapnak azon, a mi uj. 

Én ezt sohasem helyeseltem, s most sem 
helyeslem. 

Kérdeztem csaknem mindeniktől, miért teszik 
ezt ? S leginkább a következő feleletet hallottam: 
Reformált egyházunknak alapjánál fogva a korral 
kell ha ladni ; az pedig korunknak, a modern ci-
vilizationak követelménye, hogy a műveltebb osz-
tálybeliekkel szemben a „te" megszólítást ne 
használjuk; hiszen ma már az apa is magázza 
gyermekét , s a testvér t e s tvé ré t ; és a miveltebb 
osztályba, annyival inkább a felsőbb körökbe tar-
tozókat sértené az, ha mi állásukat nem tekintve, 
„te"-nek szólítanék őket. 

Azt hiszem, hogy ezen napjainkban mindin-
kább hódító helytelen szokást másként menteni 

nem is kísérlik meg. Ezen mentség pedig egy-
átalában meg nem állhat. 

Reformált egyházunknak a korral igenis ha-
ladni, fejlődni kell. D e ez nem azt teszi, hogy a 
kornak minden félszegségeit magáévá tegye s 
vakon kövesse. H o g y némely apa gyermekeit , 
némely testvér testvérét, a szeretet és bizalom 
hangját mellőzve, magázza: ez bizony nem 
olyan nagyszerű vívmánya, s nem olyan ki-
tűnő irányban való haladása korunknak, hogy 
azt minden áron követni akarván, lelkésztársaim 
elfeledjék, hogy a Krisztus által mindnyájan Is-
tennek gyermekeivé s testvérekké lettünk. A 
Krisztus eszméje szerinti nagy családban pedig a 
testvéri szeretet levén az uralkodó, nem szabad 
személyválogatásnak lenni. H a mindnyájan azt 
hirdetjük a szószékről, hogy Isten előtt mindenki 
egyenlő: úr és szolga, király és koldus; miért 
rontjuk le mindjárt ezen állításunkat azzal, hogy 
az úr asztalához lépve egyik párt megesket jük a 
régi jó szokás szerint „te-", a másikat pedig „ön"-
nek szólítván. Hiszen nekünk, mint a vallás szol-
gáinak, mikor az úr házában egy vallásos szer-
tartást végezünk, szintén nem lenne szabad sze-
mélyválogatóknak lennünk ; hacsak ki nem akarjuk 
magunkat — az általam már hallott megjegyzés-
nek — tenni: „ezeket a tiszteletes úr nem merte 
„te"-nek szólítani.* 

De ha a „te" szólítás egyátalában nem illik 
be a modern civilisatio keretébe, miért nem mel-
lőzik hát azt az illető lelkésztársak az alsóbb 
osztályú néppel szemben is ? Azt m o n d j á k : azok 
nem értik az „ön" szót. Igazuk van ! De ott van-
nak a kend, kegyelmed stb. szavak. Ezt azonbnn 
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mégi s csak nem h a s z n á l j á k ; va lamint azt s e m 
hal lot tam, h o g y e g y f ő r a n g ú g y e r m e k keresz te lé -
s n é l így szól tak vo lna : én ke re sz t e l em önt s tb. 
Hiszen ezt is m e n t h e t n é k azzal, h o g y a szerez-
tetési i gékben csak azér t van „te," m e r t azon 
nyelvben, és a k k o r m é g n e m volt m e g az „ön". 
D e n e m ha l lo t t am azt sem, h o g y a p r é d i k á c i ó b a n 
— b á r a l e g m ű v e l t e b b gyü l ekeze t e lőt t t a r t a t o t t 
is az, — valamelyik l e lkész tá r sam az „ ö n ö k " 
megszól í tás t haszná l ta volna. Elh iszem u g y a n , o 

h o g y ez az a n g o l o k n á l így szokás , d e ez az an-

gol nyelv t e r m é s z e t é b e n gyöke rez ik . 

M á r pedig , ha e g y v e g y e s g y ü l e k e z e t b e n 
azok a f ő r a n g u a k és mive l tek eltűrik, h o g y a 
lelkész ő k e t a t ö b b i e k k e l e g y b e f o g l a l v a „ te" szó-
lítsa : miér t t a lá lnák azt s é r t é s n e k , ha m i d ő n 
e g y e n e s e n hozzájuk intéztet ik a beszéd , a val lás | 
szo lgá ja megszó l í t á sukná l n e m tesz k ü l ö n b s é g e t . | 

D e azt h a t á r o z o t t a n t a g a d o m is, h o g y a 
m a e a s r a n g u a k és mivel tek á t a l á b a n k ö v e t e l n é k o o 
ezt. Sze rencsés vo l t am ez év e le jén e g y f ő r a n g ú 
csa lád g y e r m e k é t megkeresz te ln i , hol mind a 
szülők, mind a ke resz t szü lők a m á g n á s i osztály-
hoz t a r toz tak . A sze r t a r t á s végeztével , b iza lmas 
be szé lge t é s k ö z b e n k é r d e z t e m , vá j jon b á n t o t t a - e 
őke t az én , ,te" szól i tásom ? H a t á r o z o t t a n azt fe-
l e l t ék : „mindazon le lkészek n a g y o n he ly te lenü l 
cse lekesznek, akik va l lásos s ze r t a r t á s k ö z b e n ilyen 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t t e s z n e k ; m e r t ez e l lenkezik 
va l lásunk a m a m a g a s z t o s t a n á v a l : m i n d n y á j a n 
e g y f o r m á n I s t e n n e k g y e r m e k e i , m i n d n y á j a n test-
vé rek vagyunk ' 5 ! 

K i s sze rűnek látszik u g y a n első t e k i n t e t r e az 
ok, a miér t felszólal tam, d e ha k o m o l y a b b a n m e g -
gondo l juk , nem lehe tünk k ö z ö n y ö s e k e k é r d é s 
i r án t . 

H a n g s ú l y o z o m én is : h a l a d j u n k a k o r r a l ! d e 
c sak akkor , ha ez a h a l a d á s he lyes i r á n y ú ; s 
ne k a p k o d j u n k valamin csak azért , m e r t uj, — s 
m e r t azt f o g j á k r á : ez a m o d e r n civilisatio kö-
ve te lménye . 

Csoó Zsigmond, 
t.-szálkái ref. lelkész. 
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I S K O L A Ü G Y . 

A sárospataki ref. akadémia tanrendje. 
az 1S801. iskolai év második felére. 

a) A va l lás tudományi szakban : 
Mitrovics Gyula, rendes tanár, akadémiai igazgató, 

előadja i. A theologiai erkölcstanból: a 2-ik vagy elvi 
részt, hetenkint 3 órán. 2. A gyakorlati theologiából: 
A katekhetikát és liturgikát, folytonos tekintettel a 
magyar ref. istenitiszteleti szertartások történeti lejlé-
sére ; egybekötve mindkét lelkészi működési kör lelki 
gondozói oldalára vonatkozó alkalmi utasításokkal s a 
legújabb bűntető törvénynek a lelkészi teendőket sza-
bályozó szakaszainak ismertetésével, hetenkint 5 órán. 

Warga Lajos, rendes tanár, előadja I. Az egyház-
történelmet (a reformáció utáni korszak folytatása), he-
tenkint 6 órán. 2. A bibliai földrajzot és régiségtant 
(folytatva), 4 órán, 

Nagy Gusztáv, rendes tanár, előadja I. A vallás-
tudományok rendszerét (folytatva), hetenkint 5 órán. 
2. A positiv keresztyén vallástant (folytatva), hetenkint 
5 órán. 

Fi add esi György, rendes tanár és ez évi szakelnök, 
előadja 1. Az uj-szövetség történetét (folytatva), heten-
kint 3 órán. 2. Az uj-szövetségi Írásmagyarázatot (Péter 
i-ső, 2-dik levele és Júdás levele), hetenkint 3 órán. 
3. A héber nyelv ismertetését (folytatva), hetenkint 
4 órán. 

V. Krüzselyi Bálint, akadémiai tanár, előadja az 
egyházjogot (folytatva), hetenkint 4 órán. 

b) A bölcsészeti szakban : 
Orbán József, rendes tanár, előadja az egyetemes 

történelmet (újkor, folytatva), hetenkint 5 órán. 
Szinyei Gerzson, rendes tanár, főiskolai könyvtár-

nok, előadja a magyar irodalom történelméből az Au-
rora kör költészetét (folytatva), hetenkint 4 órán. 

Bokor József, rendes tanár, előadja I. A görög 
bölcsészet történetét (folytatva), hetenkint 3 órán. 2. 
A képzőművészetek aesthetikáját (folytatva), hetenkint 
2 órán. 

Kun Pál, főiskolai rendes tanár, előadja a francia 
socialista regényirodalmat (Dumas, Janin, Karr, Soulié, 
Sue, Balsac, Sand, Michelet), hetenkint 2 órán. 

c) A jog- és á l lamtudományi szakban : 
Emó'dy Dániel, hites ügyvéd, rendes jogtanár, ez 

évi szakelnök előadja 1, a magyar magánjogot (folytatva) 
hetenkint 6 órán. 2. A polgári peres és perenkivüli el-
járást, beleértve a telekkönyvismét is (folytatva), heten-
kint 5 órán. 

Nemes Ferenc, rendes jogtanár, előadja 1. A ma-
gyar büntetőjogot (folytatva), hetenkint 5 órán. 2. A 
magyar államjogot, hetenkint 5 órán. 3. A magyar 
közigazgatási jogot (folytatva), hetenkint 1 órán. 



Dr. Szánt hú Gyula. rendes jogtanár, előadja I. 
A római jogot (folytatva), hetenkint 8 órán. 2. A római 
magánjog általános tanait (rendkívüli előadás), hetenkint 
2 órán. 

Dr. Ballagi Géza, rendes jogtanár, előadja i. Az 
alkotmány- és kormányzati politikát, hetenkint 6 órán. 
2. A pénzügytant, hetenkint 4 órán. 

Ir. Krüzselyi Bálint, köz- és váltóügyvéd, rendes 
jogtanár, előadja 1. A váltó- és kereskedelmi jogot, 
hetenkint 6 órán. 2. Az egyházjogot (folytatva), heten-
kint 4 órán. 

Dr. Baczoni Lajos, rendes jogtanár, előadja 1. A 
magyar pénzügyi jogot, hetenkint 6 órán. 2. Az euró-
pai tételes nemzetközi jogot (háborújog, rendkívüli elő-
adás), hetenkint 2 órán. 3. A magyar pénzügyi intéz-
mények történetét (rendkívüli előadás), hetenkint 2 órán. 

Orbán József, akadémiai rendes tanár, előadja az 
egyetemes európai jogtörténetet, hetenkint 5 órán. 

Bokor József, akadémiai rendes tanár, előadja a 
jogbölcsészetet (folytatva), hetenkint 5 órán. 

Dr. Kun Zoltán, főiskolai orvos, előadja a tör-
vényszéki orvostant (rendkívüli előadás, folytatva), heten-
kint 2 órán. 

T Á R C A . 
Az országos törvények és a r. kath. klérus. 

E lapok m. é. 50-dik számaban a fenti cím alatt 
közlött Csuthy Zsigmond kajdacsi ref. lelkész ur egy 
kath. pap altal elkövetett törvénysértési esetet : szórol-
szóra közölte ugyanazon kath. papnak ez ügyben hozzá 
intézett hivatalos levelét minden bővebb kommentár 
nélkül. 

Sok történt azóta. A soproni plébánost hasonló 
tettéért a soproni járásbíróság elitélte, a kir. tabla föl-
mentette. Mert azt mondták, hogy a plébános az illető 
kisdedet a keresztelés által csak az egyetemes ker. egy-
ház tagjává avatta fel, és a gyermek vallásos jövőjét, a 
mint azt a törvény rendeli, nem alterálja a más feleke-
zet anyakönyvébe vezetés sem, ha a szülők vallása jelezve 
van. Fölmentették az ó-budai plébánost és káplánt, mert 
ők a gyermek apja altal, ki nejét is katholikusnak jelen-
tette be, félrevezettettek. Tehát egyik esetben sem lehet 
az illető kath. papokra rábizonyítani, hogy a megke-
resztelt s beanyakönyvezett gyermeket fölvették volna 
saját egyhazuk kebelébe. A törvényszék előtt persze, 
hogy nem is dicsekedtek olyasmivel. 

Mind az egyház, mind a politikai kipok sokat 
foglalkoztak a soproni és az ó-budai esettel s az a felett 
hozott törvényszéki ítéletekkel. A kajdacsi esetre, mely 
pedig a lapok hasábjain szintén közölve volt — nem ref-
lectalt még senki sem. Es ugy látszik, hogy noha az 
eset az illető esperesi hivatal utján ugy az egyházmegyei, 
mint a kir. ügyészségnek bejelentetett : egészen hallgat 

felőle a krónika. Persze a kir. ügyész urak buzgalmát 
nagyon lelohasztja a kir. ítélő tabla döntvénye. Pedig 
a kajdacsi esetnél a plébános levelében, hivatkozva a 
püspöki kar értekezletének megállapodására és püspöke 
utasítására, — e püspöki utasítás hivatalos számát is je-
lezvén — egész nyíltan és őszintén bevallja, hogy ő nem 
úgy keresztelt s anyakönyvezett, hogy az illető kisdedet 
a r. kath. egyházba bekebelezni, oda fölvenni esze ágá-
ban sem lett volna, hanem azon szándékkal, hogy az 
a gyermek majdan a kath. vallásban neveltessék, mivel 
a szülők, kiknek a püspöki kar törvénymagyarázata és a 
pécsi püspök szeptember havában 1808/1880 sz. a. kelt 
levele értelmében kizárólagos köréhez tartozik meghatározni 
gyermekei vallásos nevelését, igy állapodtak meg egybeke-
lésük előtt. A püspöki kar törvénymagyarázata szerint 
az 1868 LIII. t. c. 12 §-a »csak azok részére hozatott, 
a kik lemondván jogaikról, egybekelésök alkalmával eleve 
nem intézkedtek gyermekeik jövendő neveléséről.* Kérem, 
szerintem a kajdacsi plébános levele megbecsülhetetlen 
okmány, a melyen még visszaszerezhető a kir. tábla 
ítélete folytán tőlünk, protestánsoktól elrabolt igazság. 
Mert a püspöki karnak ugyanazon törvénytagadó tör-
vénymagyarázata indította hasonló cselekvényekre a többi 
kath. papokat is, a külömbség csak az, hogy a többiek 
titoktartók voltak, a kajdacsi azonban „hat aus der 
Schul geschwatzt.* 

Még azt is kifecsegte a kajdacsi plébános ur püspö-
kének 1858. sz. a. kelt, ugy hiszem titkos utasításából, 
h o g y : »az 1879. évi büntető t. c. 53. §-a szerint csak 
azon lelkészek büntetendők pénzbírság vagy börtönre, 
kik a szülők akaratja és beleegyezése nélkül vennének fel 
kiskorú gyermekeket más vallásba, mint a melyet az 1868. 
Lili. t. c. előir, és azokra, a kik ezt a szülők beleegye-
zésével teszik, a XI büntető t. c. semmi büntetést nem szab. * 

A tolnai ref. egyházmegye ügyésze, valamint a 
kir. ügyész is, nagy hasznát vehetik annak a levélnek 
a vád megállapításában s indokolásában. Csak már ten-
nének valamit. 

Aztán meg, az a pécsi püspök 1858/1880 szám 
alatt kelt utasítása, ugy hiszem pásztori körlevél alakjá-
ban, nem minden érdek nélküli tárgyat képezhetné egy 
interpellationak az országgyűlésen, hogy a korona' leg-
felsőbb felügyeleti jogát érvényesítette-e az ország kor-
mánya, midőn egy olyan, törvénymagyarázásnak keresz-
telt, törvénytagadást tartalmazó s törvénysértésre hiva-
talos hatalommal kényszerítő püspöki körlevél előtt 
szemet hunyt? Világi oszlopférfiaink ott az országházban, 
ti tudjatok, 300 éves egyháztörténetünk megtanított reá, 
hogy hogyan szoktak elbánni a vallásszabadságunkat 
védő törvényekkel. Résen álljatok ! Azóta, mióta a de-
rűs a koronázási okmány vallásszabadságot biztosító 
pontjából e szavakat tuna c-m templis*, kitörülte, és 
aztán a templomokat sorra elszedette, s az akkori tör-
vényhatóságok ily formán okoskodtak : » Gyakoroljátok 
vallástokat szabadon, senki sem bánt benneteket, a tör-
vény biztosítja va lasszabadsagtokat, de már az nincsen 



benne a törvényben, hogy templomaitok is lehetnek4 ; 
— azóta — 1618 óta — ehhez az é k e s törvénymagya-
rázathoz hasonlóbb nem hiszem, hogy fordult volna elő 
hazánkban, mint a kir. itélő tabla Ítélete, melylyel a 
soproni kath. pap és káplán által elkövetett törvénysér-
tést jóváhagyja, és ennek indokolása, hogy t. i. a más 
vallású gyermek elkeresztelése s elanyakönyvezése nincs 
tiltva a törvényben. Vigyázzatok tehát, oszlopférfiaink, 
ott az országházban 1 Ha törvényeket alkottok, jól meg-
nézzétek, hol akarnak a törvény tömör épületének falába 
kibúvó rejtek- ajtót csinálni ellenfeleink 1 Ti is vigyázzatok, 
ügyeink védői, és olyas cigány-okoskodással : „Nem 
loptám á lovát, de há elöl megyek, háráp, hátul megyek 
rúg, át ákártám ugorni, aztan elsáladt velem4 — ne 
engedjétek kitörölni szemeiteket! A kajdacsi plébános 
levele jó fegyver lesz kezetekben, használjatok I 

Lagler Sándor. 

A szabadelvű theologiáról.*) 
Jelenben, mikor a különféle theologiai irányok 

minden téren éles ellentétet, sokszor egészen személyes-
kedésbe menő vitát tüntetnek fel ; szinte jól esik az 
embernek akár egyik akár másik táborból, az ügy ko-
moly méltóságához mért cikket olvashatni. E kedvező 
benyomást gyakorolta rám Kreibig Gusztáv arnsvaldei 
superintendensnpk, Dr. Luthard K. E. „Zeitkirchliches 
Leben4 cimű lapjában legközelebb megjelent ügyes 
értekezése. 

Egy tisztafejű bölcsésznek s alapos képzettségű 
theologusnak erélyes támadása ez a modern hitetlenség 
el'en s látszólag a biztos győzelem eredményével. Méltó, 
hogy vele közelebbről megismerkedjünk. 

Mindenekelőtt a szabadelvű theologia fogalmának 
meghatározását s álláspontjának objectiv ismertetését 
adja. „A szabadelvű theologia — mondja Kreibig — 
már nevénél fogva is lényegesen különbözik a modern 
hitetlenségtől. Mig ugyanis ez minden vallásos, tehát a 
keresztyén világnézletet is absolute tagadja, — s az össz-
létet, következőleg magát az emberi életet is tisztán önma-
gában, vonatkozás nélkül az érzékfelettire — Istenre — 
fogja fel ; a szabadelvű theologia a keresztyén vildgnéz-
lethez elvileg ragaszkodik, s csakis azon elemektől kívánja 
megtisztítani, melyeket a tudományos gondolkozás eredmé-
nyeivel s a haladó korszellem igényeivel összhangzásba 
hozni nem lehet, s a melyek a müveit osztályt az egyházi 
élettől elidegenítik. 

Következőleg: a szabadelvű theologia az ó- és uj-

*) A 'égi orthodo'xia hívei ne ijedjenek meg e c ímtő l ; mert 
bizony e dolgozat szerzője csak úgy beszél a szabadelvű theologiáról 
mint a Caesar holt tesle felett szónokló Antonius, Brutus becsületessé, 
géről. Mi azonban két okból adjuk a különben szépen irt dolgozatot : 
először azért, mert az „audiatur et altéra pars*-féle elvünk ugy páran 
csolja, másodszor pedig, mert nagy megelégedésünkre szolgált tapasz-
talni hogy az elavult irány szellemesebbjei is, mily gyönge fegyver-
zetűek. A százszor diadalmasan visszavert támadást, százegyedszer bi-
zony föl sem yesszük többé, Szcilc 

szövetség irataira ugyanazt a kriiikai mértéket alkalmazza, 
mint a régi kor profán irodalmára, a nélkül azonban, 
hogy a biblia valláserkölcsi alapeszméit értéken alul 
becsülné ; sőt a mennyiben ez alapeszmék, a bennök 
hatalmasan nyilatkozó istentudatra, az isteninek eleven át-
érzésére vihetők vissza, beszél inspiratióról. 

A mondák világába utasítja a csodákat, s ezek 
között Krisztus feltámadását, mely Pál apostol szerint 
hitünk alapja; de a természet törvényeinek keretén be-
lül elismeri a magasabb célok felé vezérlő erkölcsi világ-
rendet. Az egyházi dogmatica sarkpontját, a szt. három-
ságról való tant eldobja, s ezzel együtt az isteni tulaj-
donságokról alkotott elméletet ; de ragaszkodik az ér-
zékfeletti személyes Isten eszméjéhez, kihez imádkozunk, s 
kinek szerető gondviselésére bizzuk magunkat. Csak 
itt-ott vehető észre a theisticus felfogás teljes átalaku-
lása : pantheismussá. 

A christologiával egészen szakít: Krisztus kettős termé-
szetén helyettes elégtételén mosolyog; szerinte a Meg-
váltó, a valláserkölcsi tökély ős képe, s az emberiség 
erkölcsi újjászületésének kiinduló pontja. A bibliai escha-
tologia mythologikus gyártmány, de az örökélet hitéről való 
tan - helyesebben remény — a keresztyén hitrendszer füg-
gelékében tárgyalható, mint olyan, mely szükség e etén 
elvethető, s melynek tagadása az egyes keresztyén em-
ber valláserkölcsi értékét le nem szállítja.4 

A szabadelvű theologia álláspontjának e teljesen 
objectiv ismertetése a fejtegetés további Folyamán azon 
kérdés felvetésére indítja szerzőt: vájjon e tételek a 
legújabb tudományos vizsgálódás eredményei e avagy 
talán genesisök messzebbről datálható ? 

A eldöntést hosszabb történelmi visszapillantással 
vezeti be. A liberális theologia, tekintve keletkezését, 
csaknem egyidejű magával a keresztyénséggel. Mihelyt az 
evangeliom, mint isteni élet-hatalom a zsidó és pogány 
világba lépett, akadtak egyesek, kik az autonom gon-
dolkodást s a természeti ember hajlamát, vágyait ost" 
romló keresztyén igazsagok erejét gyengíteni, vagy 
egészen félredobva észszerű keresztyénséget alkotni tö-
rekedtek. 

Ez ellenzék tervei azonban az első, még inkább a 
későbbi századokban, egyrészt a keresztyén közszellem 
hatalmán, másrészt az egyház imponálo tekintélyén hajó-
törést szenvedtek, s nyomai csakis az egyháztörténetben 
maradtak fenn. Gnosticismus, ebionitismus, arianismus, 
pelagianismus, nestorianismus*) stb. 

A reformatio korának vallásos öntudata a legfőbb 
hatalmat, az egyház tekintélyét megtörte. A tekintélyhit 
helyébe, saját meggyőződésen alapuló subjectiv hit lé-
pett, de a dogmaticus subjectivitás veszélyeitől megóvta 
Luthert és harctársait a vallásos alany önkénytes meg-
hódolása a keresztyén hitforrás könyvének, a szentírás-
nak szava előtt. Visszás dolog tehát a jelen kor szabad 

*) Kreibig mindezen seklák s Iheolog-phÜosoph irányokról bő-
vebben szó l : ismeretes dolgok, én e lhagyhatóknak véltem. M. E. 



vallásos mozgalmát a protestantismus logikájának nevezni; 
mert ugyan ily jogon a bűnt is e személyes szabadság 
logikájának lehetne mondani. Luther sohasem tette a 
lelkiismeretet és észt a kereszt gén igazságok felett biróvá; 
ő az isten igéjéhez kötött lelkiismeretet és a hit törvényében 
foglalt észt állitá szembe az egyház tantekintélyével, s 
nála az irás szabad vizsgalásának elve az irás fölé 
emelkedő modern iráskritikátó) már csak azért is lénye-
gileg különbözött, mert ő az isteni kinyilatkoztatás 
könyvének tekinté ; s bárha becsmérel egyes ujtesta-
mentomi könyveket, mégis a vallási igazságok megíté-
lésének próbaköve szerinte mindig az irás. 

Ellenben ott, hol kevésbé élénk a bibliai hitre ala-
pított élet, könnyen megkísértik az egyházi tekintéllyel 
való szakítás után, a subjectiv kritika mértékének alkal-
mazását az evangelíomi igazságokra is. Példa rá a két 
Socin s általaban a 18. sz. rationalismusa. Még tovább 
ment ezeknél a későbbi az u. n. történelmi-kritikai 
rationalismus, amely a bibliai kijelentés tényét határo-
zottan megtagadta s a szenttörténetből a csodás elemet 
végkép kiküszöbölte Az evangeliomi hitrendszer nagy-
szerű alkotmánya, mely magát Lessinget is bámulatra 
ragadta, összeomlott s néhány, mindössze is csak 3 Kant 
féle theologiai eszmének, — Isten, erény, halhatatlanság, 
tárgyalásává silányult. Es e rationalismus több mint 50 
évig egyeduralmat gyakorolt Németország s a szom-
szédos államok evang. egyházai felett. E sentimentális 
észvallásnak eredménye jórészben a jelenkor vallási in-
differentismusa is. 

Schleiermacher, eltekintve személyes vallásos éle-
tétől s egyházi álláspontjától, szintén a szabadelvű theo-
logia harcosa s korszakot alkotó munkásságával mond-
hatni megalapítója. Követői, különösen azok, kikre köz-
vetlen befolyást nem gyakorolt, határozottan kimondják: 
, rendszere művészileg lefátyolozott juintheismus.* 

Az erős politikai forrongás az 50-es évek végén 
a theologiai liberalismust is uj reményekkel kecsegteté. 
A védekezőből a protestáns egylet egyház politikai tö-
rekvéseihez csatlakozottan támadó fél lett. S valóban, 
ha a pillanatnyi sikert tekintjük, mit kivívott, aggodalom 
nélkül nem nézhetjük működését. Befolyása, hatása már 
is messze túl terjed Németország határain ; Hollandiában, 
Svájcban, Francia-, Angol-, és Olaszországban, mi több 
a szigorúan lutheránus Scandináviában is ez irány került 
felszínre. A napi sajtó mindenütt ugy ünnepeli, mint a 
theol. tudományosság képviselőjét s a többi irányokban 
csak korlatolt pietismust, vagy sajnálatra méltó ignoran-
tiát lát. A V irchov és I loltzendorf-féle ,Sammlung ge-
meinverstándlicher, wissenschaftlicher Vortráge* című 
gyűjteményben, a vallási targyaknal csakis a határo-
zottan szabadelvű theologusok jönnek szóba, s a nagyobb 
varosok egyházi testületei csakis liberális lelkészeket 
választanak. 

Pedig — mondja Kreibig, — s itt kérlelhetlenül rátér 
a szabadelvű theologia ostorozására — mindezzel szemben 

a szabadelvűek egyházi tevékenysége ugy a gyakorlati, 
mint az elméleti téren kirivó kontrasztot képez. 

A kül- és belmissio széles mezején nem talalkozunk 
velők. Az egyház kebelében alakult különféle egyesüle-
tek tevékenységét, ha nem prot. egyleti felolvasásokról, 
hanem a ker. egyházi élet gyakorlati követelményeiről 
van szó, részvétlenül nézik A nép építésére hivatott 
irodalmat, eltekintve par beszédgyűjteménytől, egész 
éven át egy valamire való könyvvel sem gazdagítják. 
Szóval a gyakorlati téren a liberál's theologia csekély 
eredményt mutat fel. 

De többet mutat fel talan az elmélet terén? E 
kérdéssel szerző behatóbban foglalkozik ; megjegyzései 

„szellemesek, s sokszor igen talalóak. 
Megint definitióval kezdi. Mi a tudomány ? Bizo-

nyos életkörre vonatkozó ismeretek rendszere, melyben 
az egyes jelenségek végokaikra vitetnek vissza — ana-
lysis, — viszont ezekből együttesen levezettetnek — syn-
thesis. Ahol ez sikerül, ott az eredmények kétségtelen 
bizonyosságra tarthatnak számot. Örökösen változó hy-
pothesisek nem sok becscsel birnak. Ez irány híveinél 
csak egy közös alap van : a tagadás; mihelyt valami 
positivumról van szó, ellenmondást ellenmondásra hal-
moznak, kapkodnak s a nagy vajúdás után vajmi ritkán 
születik közös, hatarozott nézet. 

Az ótestamentoini kritikában szőnyegre kerül a 
pentateuch s a többi könyvek ; kutatjak eredetöket s 
szerzőjöket s az eredmény ? hypothesis-halmaz, való-
ságos Penelope-munka. Ezt a részt egyik elohistikus, a 
másik jehovistikus alapra viszi vissza, keletkezését egyik 
erre, másik arra az időre teszi. Szintazonkép az evan-
gyéliomi kritikánál. Hogy az evangeliomok nem azon 
szerzőktől valók, kiknek nevét viselik, az kétséget sem 
szenved ; de ha ki kell mutatni, hogy hát valójában 
kiktől is erednek, egymással homlok egyenest ellenkező 
hypothesisek chaosával felelnek. Minden ujabb kritikus 
ujabb s mindig az igazi kulcsot találja fel — csak az a 
baj, hogy egyikkel sem akadunk az evangyéliumok ta-
lányának nyitjára. Hasonlókép áll a dolog a többi t. i. 
az apostoli iratokkal. Egyik kritikus szerint az apoka-
lypsis authenticus, a 4-ik evangyeliom nem ; a másik 
szerint a magasabb kritika ezer meg ezer érve az apo-
kalypsis ellen s a 4-ik evángyeliom mellett szól. E szerint 
a pásztori levelek, ama szerint a katholikus levelek 
hamisak; majd jön egy harmadik s kimutatja, hogy 
Pal levelei közül csak 4 hiteles s ki tudja, egy negyedik 
nem fogja-e az egész experimentálást újból kezdeni. 

Valóban nehéz dolog lenne a szentiróknak igaz 
nevet s helyet jelölni ki az irodalom terén, ha ők csak-

| ugyan a pseudonymitás álarca alá rajtőzve a rég letűnt 
idők viszonyait s nézeteit ily csalfán akarták lemásolni, 
addig azonban, mig ez irásbuvárok, kik magukat első 
sorban kritikusoknak nevezik, ily ellentétekben mozog, 
nak, tudományos vívmányaikról tán mégis szerényebben 
szólhatnanak. De menjünk tovább. 

A tudományos gondolkodásnak egy más kivál~ 



requisituma a gondolatok világos és szabatos kifejezése. 
A liberális theologia legalább a dogmaticai téren, ezzel 
sem dicsekedhetik. Ha valaki nem ismerve az ő művészi 
terminológiájukat, valamely vallási tárgyról hallja őket 
beszélni, elhinné, hogy a szt. irás vagy a hitvallás nyel-
vével van dolga. Beszélnek teremtésről, megváltásról, 
bűnbocsánatról, megigazolásról ; beszélnek újjászületésről, 
Krisztus istenségéről, mindenhatóságáról, feltámadásáról. 
Egyház-politikai agitatiojukra — összevetve nyilvános fel-
olvasásaikkal — eszünkbe jut a patriarcha szava : „A hang 
Jákob hangja, de a kéz Ezsaué. ' 

Játszanak a kifejezésekkel. Egy a fogalom jegye, 
de különböző a fogalom maga. 

Valóban, ha meggondoljuk, miszerint Krisztus is-
tenfiu'ága alatt Istennel való közösségének ideális ma-
gaslatát ; feltámadás alatt szelle nének folytonos hatását, 
működését a keresztyén gyülekezetekben ; mindenható-
sága alatt vallás-erkölcsi öntudatának függetlenségét a 
külvilág zavaró befolyásától; továbbá teremtés alatt az 
örök világteremtést — ami aztán nem is teremtés 
többé ; — megigazulás, bűnbocsánat alatt Istennek a 
bűnösökkel szemben soha meg nem szűnő kegyelmi vi-
szonyát stb. értik : lehetetlen igazat nem adni ama 
francia diplomatának, ki a/.t allitá, hogy »a nyelv nem 
a gondolatok kifejezésére, hanem azok elrejtésére való.8 

E tapasztalat semmi esetre sem vethet kedvező világot 
a liberális theologiára. 

Az igazság érdeke felül áll a tudomány egy vagy 
más formáján : az lehetőleg adaequát jegyet kiván min-
den uj eszme számára, s elvi ellensége az oly kifejezé-
seknek, melyek elévült nézetkörből származva, az uj 
felfogásnak többé meg nem felelnek. Ahol az ellenkezőt 
látjuk, ott megszűnik a bizalom a tudomány iránt. 

(Vége következik.) 

Masznyik Endre, 
tiszaföldvári ev. s. lelkész. 

Az „Unbewusst" bölcsészete. 
III. 

Hartmann könyvének metaphysikai részét a tuda-
tos és tudattalan szellemi tevékenység összehasonlításá-
val kezdi meg. Az összehasonlítás mindenütt az előbbi-
nek előnyére üt ki. A tudattalan nem fárad ki, nem 
betegszik meg, míg a tudatosnak elevensége, egészsége 
a materialis szervek épségétől fiigg. Ha segít is valamit 
e kimerültségen a munkaváltoztatás, ez nem tarthat so-
káig, a központi szerv élenyveszteségének — alvás alatt 
— visszapótlásáig beáll a tehetetlenség. Nem igy van 
azon szellemi jelenségeknél, melyek a tudattalanhoz kö-
zelebb esnek, például az érzelmeknél: ezek napokig sőt 
hónapokig eltarthatnak, mikor a gondolkozás kimerült 
estve, az érzelmek annál élénkebben lépnek elő. A tu-
datos képzet továbbá kötve van az érzékiség alakjához. 
Gondolkozásunk az emlékezetből előszedett érzéki képek 
összekötésében vagy azok elvonásában áll. A tudattalan 
képzetben — azt kell legalább hinnünk — a dolgok 

ugy terjesztetnek elő, amint azok magokra nézve van-
nak. A tudattalan nem ingadozik, nem kételkedik, a 
meggondoláshoz időre nincs szüksége. Ez nem azt teszi, 
hogy időn kivül történik, mert azért meg van idői helye 
az idői tünemények sorában, amennyiben csak a tüne-
ményvilágba benyulása által nyer létezést. De a tüne-
ményvilágtól eltekintve tényleg időtlen, azaz időn kivül 
van. A tudattalan továbbá nem téved. Mit ez ellen 
felhozhatni, hogy például a még szarvatlan fiatal marha 
döfölőzik s a keselyű minden táplálékát szétzúzza mintha 
kígyó volna ; ez a szervezet gépilegességének műve, 
mely szervezet megalkotásában a tudattalan egyszer 
mindenkorra teljesítette a munkát, mit egyes esetekben 
kell vele cselekednie. A tudattalannak nincs szüksége 
visszaemlékezésre, mi nélkül a tudatos nem boldogulna ; 
jóslátásánál fogva mindent tud és egyszerre. Ezért a 
tudattalan mindig tökéletes, további tökélyesítése elkép-
zelhetlen. Benne akarat és képzet elválhatlan egységgé 
van összekötve, mik a tudalomban külön vannak. A 
tudalom az értelem emancipatiójának lehetősége az 
akarattól. 

Schopenhauer állítását, mely szerint minden szellemi 
tevékenység csak az agy normális functiója altal jön 
létre, oda módositja Hartmann, hogy az egészen tuda-
tossá csak itt válhatik. Alaki és anyagi tekintetben ez 
a szerves képződés legfőbb terméke. Az o.ooi vonal 
átmérőjű idegcsövek egymást keresztező fonadéka ez, 
hol az anyagcsere sokkal gyorsabban történik, mint a 
test egyébb részében, mi okból a vérnek oda tódolása 
is nagyobb. Aztán az agy — respective a nagy agy a 
a testi élet organikus functioira nem bir közvetlen jelen-
tőséggel : működése tehát nem testi, de szellemi. Az 
agynak vagy az azt helyettesítő dac-csomóknak emelkedő 
tökélyességével emelkedik az állatok szellemi képessége, 
míg a testi functiokat minden állat egyenlően jól végzi. 
30 — 50 év közt növi ki az agy magát az embernél ; 
ekkor jut tetőpontra a szellemi működés s kellő minő-
ség mellett az agy mennyisége arányban áll a szellemi 
erő mennyiségével. Constatált tény, hogy a művelt 
osztály s művelt nép agya aránylag nagyobb s fejlet-
tebi . és pedig ez utóbbi öröklés következtében. Hogy 
a gondolkozás anyagfelhasználással jár, kitűnik abból, 
hogy a gondolkozásban kifáradunk. Ismeretes, hogy a 
kevés testi erővel járó ipari foglalkozás emberei — 
szabók, csizmadiák — leginkább szaporítják a vallási és 
politikai rajongók számát, agyműködésre fordíttatván 
az izmoknál megkímélt életerő. Mert gondolkozni s nagy 
testi erőfeszítést tenni egyszerre nem lehet, mint ezt 
magán kiki tapasztalhatja. A lelki betegségek gyakran 
onnan vannak, hogy a beteges agyrészek működése 
túlnyomó; ezek gyógyulásának — néha közvetlen a 
halál előtt — visszatér az ép elme. Minden zavarása az 
agyműködésnek zavarása a tudatos szellemiségnek. S az 
is jellemző, hogy éppen a lelki bajok leginkább örököl-
hetők, egyenes bizonyságául annak, hogy a tudatos 
szellemi élet a testhez illetőleg az agyhoz van kötve. 



De hogyan allhat elő mégis a tudatosság? Ez semmi 
esetre sem kész nyugvó állapot, hanem egy folyamat, 
fokozatos tudatossá levés, mi közvetlenül azért nem 
fogható fel, mert ami a tudalmat szüli, annak mögötte 
fekszik. Jól meg kell különböztetnünk a tudatot az ön-
tudattól ; amaz ment az alanyra való minden vonatko-
zástól, tisztán a tárgyra irányul s öntudattá csak akkor 
válik, ha esetleg az alany lesz objectumává; öntudat 
tehát tudat nélkül nincs, de igenis van ez ama nélkül. 
A tudaloin tárgya alatt pedig nem a képzetnek meg-
felelő külső tárgy értendő, de maga a képzet a képze-
lési processus tárgyilagos eredménye. A tudalom lényege 
nem lehet érzéklés, -— ez már csak hozzájárul, — de 
nem lehet az emlékezés sem, mi az erős agylebegések 
nyomain támad. Nem lehet egyebütt keresnünk azt, 
mint ez agylebegéi-ekben, az anyagi mozgásban ; ez a 
tudatosság conditio sine qua nonja. S mert a tudattalan 
szellemi tevékenységét immaterialisnak tekintjük, két 
eset gondolható: vagy akaratot és képzetet is együtt 
kell gondolnunk mind a tudattalan mind a tudatos kép-
zetben, vagy azt kell feltennünk, hogy a tudattalan 
szellem az anyagtól független, a tudatos pedig ahhoz 
van kötve. 

Hartmann ez utóbbit tart ja egyedül megállhatónak. 
A tudalom előallása másképen nem történhetik, 

mint ahogy a képzelés tárgyához szokott jutni. Anyag-
ról a tudalom mit sem tud, a tudalomszülő processus 
magában a szellemben megy végbe, noha az anyag adja 
arra az első lökést. Az anyagi mozgás meghatározza a 
képzet tartalmát, de e tartalom nem szükségképen tudatos, 
szóval a tudatosság nem azonosítható a képzettel, de 
igenis hozzájárulhat ahhoz. I la már a tudalomszülő pro-
cessus okvetlen szellemi természetű, nem marad fenn 
számára más alap mint az akarat. A tudalom : elszakítása 
a képzetnek az ő anyaföldétől, az akarattól s az aka-
ratnak oppositioja e felszabadulás ellen. Mindent elkövet 
Hartmann, hogy e belső revolutiót érthetővé tegye, folya-
modik szebbnél-szebb hasonlathoz, mintha érezné, hogy ; 
ez a kritikus pont, ahol rendszere győz vagy bukik. A 
tudalom — úgymond — egy praedicatum, melyet az 
akarat ad a képzetnek, a praedicatum tartalma az aka-
rat megdöbbenése az általa nem akart s mégis érezhe-
hetőleg meglevő képzet létele felett. Ugyanis a képzetnek 
semmi érdeke nincs a létezésben, semmi törekvése a 
létre, annálfogva míg tudalom nincs, mindig az akarat 
által van előidézve, vagyis addig a szellem semmi más 
képzettel nem bir, mint amelyik az akarat altal létre-
hozva annak tartalmát teszi. Ekkor a szerves anyag 
hirtelen beleavatkozik a békébe s az elámult egyéni 
szellemnek, mintha csak az égből hullana alá, egy kép-
zetet alkot az akarat mellőzésével. „Ezzel a nagy for-
radalom megtörtént, az első lépés megtétetet t a világ 
megváltására, a képzet elszabadult az akarattól, hogy jö-
vőre mint önálló hatalom lépjen fel az ellen, alattvaló-
jává teendő, akinek eddig rabszolgája volt. Az akarás-
nak e meghökkenése az ő eddig elismert uralmának > 

ellenszegülés felett, a feltűnés, melyet a -betolakodó kép. 
zet a tudattalanban kel t : ez a tudalom.* Szerencse, 
hogy az akarattal elválhatlan egységben ott van a 
képzet is különben amilyen buta és vak, még meg-
hökkenni és csodálkozni sem tudna ; így e végzetes 
meghökkenést együtt hajtják végre, s amennyiben a 
meghökkenés maga képzet, az csak egy akarat által 
létezhetik, melynek tartalmát képezi. Az élet úgy gon-
dolandó, hogy a kívülről impregnált képzet motívumként 
hat az akaratra, s oly akaratot idéz eló, melynek tartalma 
az ő tagadása; ez oppositio nélkül ismét nem lehetne 
semmi tudalom. Az akarat és képzet közti ellentét még 
növekedik az által, hogy a képzet nem közvetlenül s 
mateiialis mozgás által van adva, hanem a tudattalan-
nak visszahatása által, tehát a tudattalan tevékenységre 
kényszeríttetik. így jönnek létre az érzéki benyomások 
egyszerű qualitásai — hang, szín, iz, — azokból az 
összes érzéki észrevétel, azokból agylengés visszaidézé-
sével az emlékezés s az emlékezet tartalmának részleges 
elejtésével az elvont fogalmak. A tudalomnak Hartmann 
által költött e történetében, ha egyéb sincs, egy psy-
chologiai igazság bizonyára van. S ez az, hogy a tuda-
lom a reactio következménye, a reactiot pedig a ked-
vetlenség idézi elő. Kedv és megelégedés nem idéznének 
elő tudatosságot; azzal, hogy az akarat tartalmát meg-
valósítja, mi sem történik, ami az akarat ellen oppositiot 
képezne. Bezzeg másképen van a dolog, ha már egy-
szer megvan a tudalom, mely tapasztalatokat tesz. A 
sok ki nem elégítésből, a kisebb-nagyobb kedvetlenség-
ből, fájdalomból ismerszik fel e minden akaratra váró 
ellenállás s a megvalósítás külső feltétele 

A kielégítésnek minden olyan módja, mely ki nem 
elégités által olykor meg nincs zavarva, megszűnik tuda-
tos lenni. Például az elkényeztetett gyermeknek nem 
okoznak örömet privilégiumai. Sajátképen az akarat 
soha sem lehet tudatos, mivel magával soha sem jöhet 
ellenmondásba, tudatossá csak az válhatik, mi az aka-
rattal oppositioba lép. Azonban a tudatos képzet tartal-
mazhat motívumot a tudattalan akarat cselekvésére. 
Ilyenkor hitetjük el magunkkal, hogy a mozgás oka nem 
kivültünk, de bennünk van s e belső ismeretlen okát a 
mozgásnak nevezzük akaratnak, s ezt valamint a 

külső észrevételek okát is közvetlenül megismertnek kép-
zeljük — miután a processus tudatunkon kivül ment 
végbe. E csalódás áll útjába az akarat örökké tudattalan 
voltáról való meggyőződésnek. Pedig ha szorosabban 
vizsgáljuk magunkat, mikor tudatosan akarni vélünk, 
rájövünk, hogy csak az „én akarom4 togalmi képzetről 
s az akarat tartalmáról van tudomásunk — egyébbről 
nincs. Tudni és akarni két különböző dolog. Végre a 
tudalom egységére nézve állítja Hartmann, hogy az 
az anyagi rcszek vezető képességétől van feltételezve ; 
külön anyagi részek, külön tudalmat idéznek elő. 

(Folytatása következik.) 

I)r. Bihari Péter. 



K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
E<fijli. Beszédek. Az egyházi esztendőnek minden ünne-
péi-e és vasárnapjára, a közönséges evangyéHumi, és rész-
ben ejástolai szent igék alapján, irta Kolhenlieger Albert, 
csernyei ev. lelkész. 11. kötet. Ara 2 frt 40 kr. Nyoma 

tott Pápán 1881. a ref. fötanoda betűivel. 

A föntebbi cím alatt legújabban egy két kötetes, 
összen 381 lapra terjedő mű hagyta el a sajtót. Célja 
mint minden beszédgyüjteménynek, mely a nyilvánosság-
nak van szánva, hogy vele, általa különösen a fiatalabb 
lelkész-nemzedék és az ugy nevezett prédikáló mesterek 
annál könnyebben építhessenek. Ezzel nem azt mondjuk, 
hogy aki ilyen beszédgyűjtemények segítségével óhajt 
építeni, az vegye elől a könyvet és ünnepről-ünnepre, 
vasárnapról-vasarnapra tanuljon be azokból, melyek a 
könyvben foglalvák, egyet, s ugy mondja, az után meg 
lehet győződve, hogy igazán jól épített. Koránt sem ! 
De hisz a ki épit, nem is igy szokott eljárni az építési 
anyaggal. Hanem kezébe veszi az a téglát, követ, for-
gatgatja kezén, oda méri, ahova illeszteni akarja. Majd 
levág belőle, majd meg ragaszt hozzája, majd homorítja, 
majd domborítja, míg nem oda illik és jól megáll a he-
lyén. Igy kell elbánni a lelkésznek is azon anyaggal, 
melyet az egyházi beszédgyűjtemények nyújtanak. E 
végett adatnak kezébe, e célra szolgálnak, ha hogy kü-
lönben alkalmas épületi kövek azok a beszédgyűjtemé-
nyek, melyeket ő forgat. De nem csak a kezdő, a gya-
korlottabb szónok is hozzá nyúlhat. Hogy kölcsön vegyen 
belőle ? Igen, leggyakrabban csak egy-egy gondolatot, 
a melyből azután ő épit, készít hatalmasat. 

Nem célnélküliek, nem hasznavehetetlenek tehát 
egyházi beszédgyűjteményeink, ha még oly sűrűen kö-
vetik is egymást. Sőt ellenkezőleg célnak megfelelők, 
szükségesek, annyival inkább, mert példák után keres, 
példák után néz minden művész, mielőtt alkotna, terem-
tene geniusának megfelelő műveket. Ilyen művész a 
lelkész is, midőn az isteni, az evangyelmi igazságot for-
mába önti, alakba szorítja. Igy kell, hogy ő előtte is 
példa, minta álljon, nem mintha egészben azt akarná 
utánozni, hanem hogy az előtte álló példából eltanulja 
a szükséges méreteket, lássa a szinek helyes vagy hely-
telen vegyítését stb. 

E célból örömmel üdvözölhetjük mindazon egyh. 
férfiakat, kik elmondott egyházi beszédeiket összegyűjtik 
s közrebocsátják, ha mindjárt itt-ott a beszédgyüjtemény-
ben gyöngébbre is akadna az ember; mert még a 
gyönge beszédből is lehet tanulni, ha mást nem, azt 
bizonyosan, hogyan s minő beszédet nem kell készíteni. 

Vannak is hála Isten, szebbnél szebb tartalmú 
»Lelkésztárok,* „egyházi beszédek* összegyűjtve és ki-
adva. Csakhogy a legtöbbnek az a közös fogyatkozása, 
hogy nem alkalmazkodik a bevett, faluhelyen szokásos 
pericopa-rendszerhez, így csakhamar a megfelelő vasár-
napra sem reflectál, hanem megszületnek az őszi, téli, 

farsanyi, tavaszi, őszi stb. beszédek, mintha bizony mi 
a természetet prédikálnék örökös örökkén, a mikor bi-
zonyára dísztelen volna télben nyárról disserálni. Vagy 
mintha prédikálásunk olyan volna, mint a ruhacserélés : 
nyáron könnyű, jobban átlátszó, télen pedig nehéz, tö-
mött, átláthatlan. 

Kényes publikum az a falusi publikum. Ha mind-
járt maga egyben másban a legszigorúbb rendet nem 
tartja is, lelkészétől még azt is megvárja, hogy ne innen-
onnan böngészgessen, ami talán neki legjobban tetszik, 
hanem tartson rendet, vegye sorban az evangeliomokat, 
amint egymás után következnek. Nem is érezné magát 
jól, avagy nem érezné mindenütt templomban, ha nem 
az általa már gyermekkorától ismeretes evangyeliomból 
prédikálna papja. És a hol még ez igy van, addig amig 
így lesz, a lelkész tartsa magát e külsőnek látszó rend-
hez is, mert ezáltal is épít, ellenkezőleg sokat ront. 
Mert én úgy gondolkodom, hogy nem a nep van a 
lelkészért, hanem a lelkész a népért. De az is igaz, 
mondhatná valaki ellenemben, hogy nem a nép vezeti 
a lelkészt, hanem a lelkész a népet. Mind igaz és áll ! 
Csakhogy ez esetben a lelkésznek is van vezetője: a 
rendnek lelke, együttes buzgólkodás, a kölcsönös építés 
célbavétele. 

Kolbenheyer atyánkfia kiadott egyházi beszédei-
ben e szempontnak is hódol. Mert a legtöbb esetben, 
kevés kivétellel akkor is az epistolát veszi alapul, hol a 
kivétel előfordul — a megfelelő evangyeliom az ő kiin-
duló pontja, az alap, melyen beszédjeit elkészíti. Már 
ezen oknál fogva is szívesen üdvözlöm, de meg nagyobb 
körben is lesz használható. Mert mind idáig nagyobb 
azon lelkészeknek száma, kik a bevett pericopa-rendszert 
követik, mint a kik attól elhajolni szűkben bőben jónak 
tartják. 

Másik előnye a beszédgyüjteménynek, hogy sok 
szép faragott kő van benne, mely tagadhatlanul alkalmas 
az építésre, a szemnek is tetszik. Ertem alattok a föl-
vett tárgyakat, a beszéd kimondott tételét. P. o. Isten 
a viharban. Szegény gazdagok és gazdag szegények. Az 
Isten iránti bizalom az embernek legdrágább kincse. A 
vallásos hit a keresztyén családok boldogságának őrző an-
gyala. A világfi és a valódi keresztyén mindketten mint 
kincskeresők. Jobb az igaz keresztyén keserűsége, mint a 
bűnös öröme, stb. 

Harmadik előny : Világosan disponál. Példa : Krisz-
tus, mint a bűnösök barátja. 1. Magához fogadja őket. 
2. Megvilágosítja, megtisztítja. 3. Örül a megtérő bű-
nösnek. Mikor lesznek előttünk becsesek Isten adományai ? 
1. Ha kizárólag Isten adományának tekintjük. 2. Isten 
akarata szerint használjuk fel. A golgathai keresztfa. I. 
Jelvenye a világ hálátlanságának, gonoszságának. 2. 
Krisztus dicsőségének. 3. Isten bölcsessége és jóságának. 

Végre mint előfizetési fölhívásában maga mondja 
— beszédei nem sálon beszédek, de igazán a népnek 
szánt, a népnek való predikatiók. Hadd álljon itt egy 
két periódus izleltetőül: „(újév ünnepén) 



. . Jó kívánságok képezik ma a társas beszélgeté-
sek legfőbb tárgyát. Az ismerősök ismerőseiket jó kí-
vánságokkal üdvözlik s boldog újévet kívánnak. Én is 
tehát testvéri szeretettel üdvözöllek ma titeket az Isten 
házában, s buzgó szívvel kívánok boldog újévet mind-
nyájatoknak 

. . x De hogy ez meglegyen : Jézus neve legyen 
a jelszó ez uj esztendőben, i . Örömben és szenvedés-
ben. 2. Az életben és halálban. . . . Van-e ember, ki 
azt vallhatná, hogy csak egy esztendő is öröm nélkül 
mult el életében ? A legboldogtalanabbnak is vannak 
olykor olykor vidám percei. . . Nem egy bőséges kincs-
tár-e e föld ? Mily sok vidám órát töltünk kedveseink 
körében ! Mily sok örömöt találunk a nagy természetben, 
Isten eme végetlen templomában. A mezők viránya, a 
fák lombjai, a madarak vidám danolása: mindez a 
tiszta szivü embernek örömöt okoz. De ha ezen örö-
möket élvezzük, gondoljunk ama legdicsőbb névre. És e 
szent név meg fog bennünket tanítani, hogy mikép kell 
az élet örömeit élveznünk, hogy azok valóban boldoggá 
tegyék életünket. . . Mert sokakra nézve az örömök az 
által lesznek a szenvedés kutforrásává, mert nem ugy 
élvezik, mint élvezniök kellene. . . Jézus tiszta szívvel 
élvezte azokat, mi is őrizzük meg szivünk tisztaságát 
s a testi örömök élvezete által készítsük el lelkeinket 
nagyobb, mennyei örömök élvezetére; az ő nevében él-
vezzük azokat.® 

Mindezek után Kolbenheyer atyánkfiának két kö-
tetes egyházi beszédgyüjteményét olyan tanulságos 
könyvnek találom, melyet kedvvel forgat a lelkész 
s igéinek felhasználásával sokat építhet, sokra ta-
níthat, serkenthet, hitet kelthet, reményt éleszthet, sze-
retetet csepegtethet a jó Istenben, a ki arra hivatalánál 
fogva hivatva van egy gyülekezet kötelékén belül. A 
könyv kapható a szerzőnél. 

Bognár Endre. 

R É G I S E G E K . 
Mégis pro aris et focis! 

Midőn a mult évi 52. számban megjelent cikkemet 
e t. lapok szerkesztőségéhez beküldém, egyszersmind 
megkértem a szerkesztő urat ; kegyeskedjék azt a szá-
mot, melyben Bogisich úr ellen intézett cikkem megje-
lenik, ő Tisztelendőségének is megküldeni, jól tudván, 
hogy egy oly kitünőleg képzett zene-tudós, mint tiszt. 
Bogisich úr, az ott mondottakat szó nélkül nem hagyandja, 
s bizonyosan valaszolni fog ; támad vagy védekezik, s 
ebből nekem meg lesz az a megbecsülhetlen hasznom, 
hogy tanulhatok tőle! Feltevésem első része beteljesedett : 
válaszolt, melyben védekezik és támad, de feltevésem 
másik részére nézve nagyon csalatkoztam, mert bizony 
mondom, éppen semmit se tanulhattam a 2. számban 
megjelent hosszú cikkből, ha csak azt nem, a mi annak 

minden sorából kiviláglik, hogy t. i. nekünk szegény 
reformátusoknak nincs semmink, nem is lehet semmink, 
a mink van is, innét onnét, leginkább pedig a róm. catho-
likusoktól lopkodtuk. 

Ha Bogisich úr megtagadja az én állításomat, 
hogy t. i. nagyfontosságú műve megjelenésekor szerteszét 
szórták a lapok, hogy a régi magyar nemzeti dallamokat 
a pápistaság tartotta fen • a reformáció hűtlenül elhagt/ta 
azokat, mert a francia dallamokat vette át — joggal teheti, 
mert kitűnő művében, mint maga is mondja, szó nincs 
a magyar ref. énekekről, én sem mondám egy szóval 
sem, hogy van. Hanem a lapok irták, az tény, s nem 
hibázott ez a kitűnőség ki engem figyelmezetett a ferde 
állításra ; így tehát nincs szükség az aranyak fizetésére. 

Azonban, hogy a lapok szétszórt ferde állításait 
Bogisich úr magáévá tette, s most még inkább magáévá 
teszi, az cikkének minden sorából — nem csak mint 
fentebb mondám, kiviláglik, — hanem teljesen bizonyos 
is. A ki mindent magának vindikál, ott a másiknak 
semmi joga, semmi tulajdona, annak nem marad más : 
mint menjen peregrinálni koldus tarisznyával I 

Nagyon bajos dolog tehát olyan emberrel valamit 
megértetni, a ki — mielőtt ellenfele az argumentumot 
elmondta volna — előre azt mond ja : a mit mondani 
akarsz, az is az enyim volt, azt is tőlem loptad. 

Nekem különösen nagyon bajos Bogisich úrral szembe 
állani ! Neki nyitva állanak a budapesti összes gazdag 
könyvtárak, a mikor akarja, akkor nézheti át a Gelei-, 
Rákócy Graduált, harmadnap alatt több adathoz juthat 
mint én hónapok, sőt évek alatt ; nekem 200 frtos kö-
telezvényt kellett letennem, míg azt a könyvet megkap-
hattam, s három hónap, míg — egyébb teendőim között 
— tüzetesen átvizsgálhattam. Ö a mely órában kivanja, 
kezénél az adat ; — nekem — falusi magányom- s elszi-
geteltségemben hónapokig kell kérnem, várnom, temér-
dek könyörgő levelet írnom, mig valamihez juthatok. 
Ugyanazért nem győzök elég köszönetet mondani, itt a 
nyilvánosság terén is — azoknak, kik kutatásaimban 
elég kegyesek istápolni. A pécsi róm. kath. püspök 
úrnak, ki engem házába fogad, asztalahoz hív, helyet 
enged, hogy az academiától vissza reclamált Alsó-sebesi 
(Sáros m.) Franciscanus zárdaban levő 1593 iki Bartfai 
énekest, — melyhez csak a Provinciális engedélye folytán 
juthattam a fent tisztelt Püspök úr kegyes elfogadása után 
— atvizsgalhassam, az erdélyi ref. püspök úrnak, ki sa-
játkezűleg másol számomra a Csáktornyái János énekes 
könyvéből stb. stb. De azért birok már közel 20. évi 
szedegetéseim után annyival, hogy Bogisich úr mindent 
eltulajdonítani akarásának sikeresen ellenállhassak. 

Midőn Bogisich ur mult év márt. 4-én az acade-
mia előtt az ősi magyar zenéről értekezett, s a 17. szá-
zad katholikus énekes könyveire hivatkozott, semmikép 
nem hihettem, hogy azokat a ,keleties szingazdag igaz 
magyar dallamokat* katholikus gyűjteményekből szed-
hette volna, mert hisz a múltkor kimutatám, hogy ily 



gyűjtemények a 17. század utolsó részéig « m m léteztek, 
llanem igen is léteztek a református gyűjteményekben. 

Ott van az említett 1593-iki Bártfaiban (melynek 
ismertetését nemsokára ugyanitt közlendem) a régi ma-
gyar énekek egész serege: .Semmit se bánkódjál Krisz-
tus sz. serege, ' — , A Jason éneke nótája,* — „a Cyrus 
éneke nótája, - az „Abigael asszony históriája,- — 
a „Jóllehet nagy sokat szóltunk Sándorról," — „az Ár-
pad vala fő az kapitánságban,* — az „Aeneás király nó-
tája*, a Tinódi-féle „Hatalmas urakról nektek emlékezem,* 
a „Nektek emlékezem, ha meghallgatnátok jó Hunyadi 
Jánosról' — nóták, melyek azért, hogy magyarok vol-
tak, nem voltak kizárólag és specifice katholikusok, — 
sőt - mint multkor kimutatám — mind református 
termék. Csak olyan ferde állítás volna az, ha péld. én 
azt mondanám, hogy a reformáció dajkálta a magyar 
dallamokat, a pápistaság hűtlenül elhagyta azokat, mert 
latin és olasz litániákat, antiphonákat, praefatiókat, res-
ponsoriumokat, versiculusokat stb. vett fel isteni tiszte-
letébe, sőt legnagyobb részben abból is áll ! 

Én abba semmi kárhozatost nem látok, ha egyik 
keresztyén felekezet a másik dallamait átveszi. A ma-
gyarországi katholikusok átvették a német Haydn örök-
szép dallamát, melyre e szövegen : „lm arcunkra bo-
rulunk * mise éneket mondanak, az erdélyi reformátu-
sok átvették ugyanezt a dallamot, az unitáriusok szintén. 
Az unitáriusok átvehettek egy mult század közepéről 
való német éneket, mely mostani énekükben (Kolozsvár 
1837.) már nincs is benne, hanem ott van az erdélyi 
reformátusokéban a dallamok 5. lapján XIII. sz. a. 
(mely dallamra mi pápai deák korunkban halotti éne-
ket énekeltünk : „Isten, ki vagy öröminknek s bánataink 
adója''), melyet ők könyörgés és paedicatió között mon-
danak „Szűkölködünk nagy mértékben* szövegen ; ez 
volt az az ének, mit e t. lapok 1880. 22 sz. tudósítója 
Uávid Ferencének mond, s melyet Bogisich úr a katho-
likusoktól átvettnek itél 1 és bizony mondom, az az is-
meretlen tudósító egy cseppet sem értett a dologhoz, 
ha ez éneket a Dávid Ferencének jelezte. 

Epen így jár B. úr azzal is, a mi csakugyan a 
Dávid F erencé : „Adjunk hálát mindnyájan,* az 1675-iki 
„Cantus Catholici*-nek híre sem volt akkor még, midőn 
ez az ének már régen benne volt a Gönci 1592-iki 
első, 1602. második, és 1616. harmadik kiadásában, ott 
van az én 1620-iki Göncimben is a 142. levélen, sőt 
ott van az 1 593-iki Bártfaiban is a 26. lapon, meg van az 
unitáriusok emiitett énekesében is az 5 lapon, mind a 
három helyen különböző dallamon. 

A legrégibb és eredeti dallam az, a mi a miénkbe 
van, a második a bartfaiban levő, a harmadik az 1675-iki 
„Cantus Catholici*-ban levő. E legutóbbi dallamot ének-
lik az unitáriusok is egy b. jelzéssel! Már most a mi 
1592 és 93-ban református volt, az hogy lehetett 1675-
ben pápistává ? Baculus in angulo ! 

Ugyanez áll a Pécseli Király Imre gyönyörű kará-
cson! énekére is: „Krisztus Urunknak áldott születésén.* 

A mely ének a 17. század elején magyar református 
volt, az a 18. század végén papista lett, csak azért, mert 
Bozóky :felvette gyűjteményébe s meg azért, mert a 
kettő hasonlít egymáshoz. 

Én most Révész Imre ur szívességéből a régi hus-
sita énekek vizsgálásával foglalkozom, s egyik kiválón 
szép és eredeti népdalunkat: „A csap utcán végig végig 
végig, minden kis kapuban virág nyílik* megtaláltam a 
hussita énekek közt. Ur Isten ! hol volt annak a magyar 
embernek még az öreg apja is akkor, mikor a hussitak 
azt a daliamat énekelték ! 

Még a Bethlen Gábor énekét is eltulajdonítja tő-
lünk B. ur ! Ez az ének nem a Maróthynal nevezett 
helyen, hanem a Lampe Lib. III. Sect. IV. Cap. XIV. 
által jelzett helyen a Breuer-féle 1652-iki énekesben je-
lent meg először, a kezdő betűkből kijön : Gábriel Beth-
len, irta pedig Szegedi Gergely ; — tehát az Illyés Ist-
ván 1693-iki „Zsoltári énekes*-ben megjelent sokkal 
utóbbi. Ez Bethlen Gábornak kedvenc éneke volt, Sze-
gedi Gergely irta, gondolja B. ur, hogy ezek pápista 
nótára énekeltek volna — magyar éneket ? ha az Illyés-
nél sokkal régibbség nem bizonyítaná is református vol-
tát, csak az említett ok is elég lehetne. 

Azt mondja B. ur : „miért a miénk ez az ének ? mert 
mi már birtuk a Zsoltárok magyar énekeit, midőn önök 
tőlünk elváltak.* Ezt szeretném én, ha valaki nekem 
bebizonyítaná 1 mert én meg azt állítom, hogy önök a 
Zsoltárok magyar énekeit nem bírták, hanem a legelső 
Zsoltári magyar énekeket csinálták a magyar reformá-
torok, a mint ezt bizonyitja minden XVI. századbeli ref. 
gyűjtemény, — igaz, hogy a dallamok közt volt néhány 
pápista, vagy jobban mondva latin és olasz dallam is, 
(mert hogy önök zsoltárai nem magyar nyelven, nem 
is magyar, hanem latin — olasz dallamokon voltak, az 
már bizonyos, és ma is ugy vannak) — az tagadhatat-
lan, de már az „Örül mi szivünk* (CXXII. Zsoltárból) 
dallamát, hogy önök csinálták volna, azt már — ugy 
hiszem — a mondottak után senki sem pártolhatja. 

A Rákócy-Gelei Graduáléról is nagy szeretettel em-
lékszik B. ur ! Én meg azt mondom, bár sohase látott 
volna napvilágot 1 megrontotta az evangeliumi egyszerű-
ségben ékeskedő magyar ref. isteni tiszteletet több mint 
egy századra, hála isten, hogy ki tudtunk nyűgéből 
szabadulni 1 

Hanem a „Zengedező menyei kar*-al nagyon rosz-
szul járt B. ur. Az sohasem volt református énekes 
könyv — meg van nálam is. (1770. kiadás nagyon jól 
ismerem), — tökéletes lutheránus az, s hogy mégis a 
nevezett helyeken szűz Máriai és más cerimoniális éne-
kek vannak benne, ez csak bizonyítja, hogy az evangé-
liumi tisztaságra törekvő reformátió is, mily nehezen és 
lassanként tudta csak levetkőzni a lelki terheket és nyű-
göket, miket hosszú sötét századok aggattak az istenitisz-
teletre. 

Ez az oka, hogy a reformátusok istenitisztelete 
is, kezdetben sok hókusz-pókuszszal volt keverve, a mint 



ezt legjobban meglehet tudni — nem a Graduálból — 
hanem Samarjai János episcopus és halászi prédikátornak 
1632-ben irt, és Lőcsén 1636-ban kiadott jCerimoniale"-
jaból. Uramfia ! még liturgice exorcisaltak is a mi pap-
jaink akkor, térdre estek, ha éneklés közben Isten neve 
jöt t elő ! volt cantor, cantus, chorus — a pap egy felé, 
a hivek más felé gajdolanak stb. 

Még utoljára indíttatva érzem magamat annak is 
ellent mondani, hogy a reformátusokat az tette volna 
magyarokká — „mert az uj hitbe magyar nemzeti dalo-
kat ültettek át.* Magyarokká tette az, hogy magyaroknak 
születtek, s Magyarországnak jó és balszerencsében együtt 
aldozatkész hű fiai voltak — még ha hottentota dalt 
énekeltek is. 

Arra pedig, hogy a reformátió első századában a 
tiszta magyarság kebelében igazi reformátusok nem 
voltak — nem felelek — a ki felekezetiességből a his-
tóriát így eltekerni képes, azzal nem lehet szóba állani. 

Legutoljára pedig engedje meg nekem igen tisztelt 
Bogisich ur, ha még a törzsökségre nézve sem igazolha-
tom nézetét s állítását. Az ön confessiója természetesen 
azt mondja, hogy Önök a törzsök, mi az ágak. Tagadom 
és örökké tagadom! A törzsök az, a mit megirt Bal a 
korinthusi első levél 3. rész 11. versében eképen : más 
fundamentomot senki nem vethet azon kívül, mely egyszer 
vettetett, mely a „ Jézus Krisztusez a törzsök, és mi 
mindnyájan ágak vagyunk, akármilyen énekkel dicsérjük 
is az Istent — az az, hogy ágak volnánk, ha megtarta-
nék a X. parancsolat mondását, s nem kívánnánk azt, 
a mi a felebarátunké, legyen az lelkiismereti szabadság 
vagy ének — mindennapi kenyér vagy menyei üdvösség ! 
Béke velünk ! Kálmán tarkas. 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 
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Az Egyesült Államok összes népessége az év elején 
volt 45. 000.000. Egyházi épületekben ülő hely van 
25 000.000; s átlag minden vasárnap 15 000.000 lato-
gatja az istenitiszteletet; tehát a népesség egy harmada. 

* 

Minap Bécsben megtartatott az ókatholikusok első 
szabályszerű zsinata. A kötelező fülbe-gyónás eltörölte-
tett. Több érdekes tárgy volt megvitatva, mint az isten, 
tiszteleten a német nyelv hasznalata; a böjt és a coeli-
batus eltörlése stb. 

-X-

Barcelonaban a főtemplomban ördögöt űztek ki 
egy fiatal leányból s tanuk állítása szerint az operatio 
teljesen sikerült. 

Kérdés : melyik való inkább őrültek házába : az 
operateur vagy a patiens ? 

* 

Belgiumban ősi szokás, hogy a hetedik gyermek 
keresztatyja maga a király. A gazdagokra nézve ez 
tisztesség, a szegényekre nézve pedig jótétemény, mert 
a királyi keresztatya nagyon segíti az ő keresztgyer-
mekét. 

A kath. egyház még e nagyon méltányos és jó 
ősi szokást sem akarja respektálni. Több plébános nem 
fogadta el a királyt keresztatyának, mivel ő felsége ex-
communicálva van azon törvény szentesítése óta, mely 
minden községben polgári iskolát állított. 

így aztán sok szegény elesik attól a segélytől, 
| mely bizony jól esett volna neki. 

Berlinből irjak a Journal de Génevenek. A zsidó-
ellenes agitatio mind nagyobb mérveket ölt. Mindenfelől 
törvényeket követelnek e „borzasztó faj® ellen, mely 
mindinkább leigázza Németországot. Siessen a kormány 
— így beszélnek, — erélyes rendeletekkel megszorítani 
őket, mert maga a nép talal igazságot szolgáltatni. 
Stöcker lelkész zsidóellenes értekezéseket tart s hallgatói 
rendesen meghaladjak a kétezeret. Minden kath. lap 
tucat számra beszél el történeteket a zsidó gyűlölség 
élesztésére. Közelebb egy zsidó csak ugy nyerte el a 
tanári széket Berlinben, hogy előbb kikeresztelkedett. 

E g y szent utazása halála után. A Caledonia nevii 
hajón megérkezett szent Discolius (szűz és martyr) reli-
quiája, melyet Róma expediált egy cincinnati zárda szá-
mára. Ez a reliquia gondosan be volt zárva egy iiveg 
szekrénybe s ábrázolta a szent képmását. Csontjai 
1802-ben találtattak meg s articuláItattak, és összera-
kattak. E csontváz aztán bevonatott viasszal, hogy az 
egész testállás s még az arcvonás is meg legyen. Hom-
lokán egy sebhely emlékeztet a martyrhalálra. Az arany-
nyal szegélyezett, szines selyemmel bevont test fél ol-
dalra van fektetve ; a fej két selyem vánkoson nyugszik ; 
karjai és lábszárai részben mezítelen hagyva. A szek-
rényben van egy piros folyadékkal tele üvegcse is, mely 
— állítólag- a szent vére. 

A lelketlen vámhivatalnokok azonban a szent szűz-
től sem nyugodhattak s lefoglalták, hogy még egyszer 
martyromságot szeuvedtessenek vele. Össze-vissza forgat-
tak, tapogatták, szagolták, megkurkásztak, szóval a 
szűzzel mint dugáruval bántak el. A viaszon kivül más 
vám alá eső tárgyat nem találtak ugyan, de ezt le akarták 
a csontvázról fejteni, hogy megmérhessék s így megha-
tározhassák az érte járó összeget, mígnem a főfelügyelő 
gyöngédsége megkímélte a szüzet ettől a kellemetlenség-
től. Mi azonban netn azt teszi, hogy Szt. Discolius nem 
fizet vámot : hanem csak azt, hogy a rajta levő porté-
kákért (selyem, arany, viasz) nem külön felmérés után, 
hanem általános becsár szerint fizet. Joah Mac Sorley, 
úr, — ki a reliquia szállítása felügyeletével volt megbízva, 
megfizette ugyan a vámot, de viszkeresetet indított Tre-
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sor tartomány ellen azon az alapon, hogy szt. Discolius 
nem kereskedelmi cikk s így nem esik vám alá. 

Erre különben van már precedens is. Szent Bene-
dek reliquiai szállításakor is visszaadatott a vám ; nem 
volna hát illő, hogy szent Discolius alabbvalónak nézés- j 
sék szent Benedeknél. 

A Renaissance után. 
Iletesy Viktor, 

lelkész. 

I R O D A L O M . 

Önuralom. Szabaduló fegyencek részére erkölcsi 
irányú olvasmány. Irta Liter city János, munkácsi s m. 
kir. orsz. fegyintézeti ev. ref. lelkész. Munkács, 1881. 
§-rét, 13 lap. Beccaria korszakot alkotó fellépése óta a 
börtönügy terén a humanitás követelményei napról-
napra inkább és inkább érvényesülnek. Ha Beccariának 
igaza van abban, hogy a büntetés célja nem más, mint a 
bűnös megjavítása : akkor természetesen igaza van abban, 
hogy a büntetés ama célja a börtönbüntetés altal érhető 
el legkönnyebben és legjobban. Innen van az, hogy az 
ujabb büntetőtörvényhozás, mig egyrészről a börtönbün-
tetésre fekteti a fősúlyt, másrészről gondoskodik olyan 
börtönrendszerről, mely csakugyan lehetővé tegye a bű-
nös megjavulását. Mennél luimanusabb azonban a modern 
börtönrendszer, annál inkább mozgásba kell hozni azon 
erkölcsi tényezőket, melyek a fegyenc kedélyére hatva, 
megakadalyozzák, hogy a bűnös visszaéljen a humánus 
rendszabályokkal. Literaty János lelkészt is — ugy lat-
szik — ezen igazság hatotta át, midőn az előttünk 
fekvő erkölcsi iranyu olvasmányt megirta és közrebo-
csajtotta. Emelkedett hangon, az emberszeretet megin-
dító hangján ad ebben oktatást a szabadon bocsajtandó 
fegyenceknek; hogy szerezzék meg maguknak azt az 
önuralmat, mely képessé teendi őket arra, hogy a 
mult bűneit a jövőben jóvá tegyék. Teljesen elvadult 
kedélynek kellene annak lenni, aki Literátynak, az agg 
tapasztalt lelkésznek atyai intéseit szivére ne venné. Az ő 
szavai, mivel a sziv legmélyéről buzognak fel, nem té-
veszthetik el hatásukat, épen ezért a legmelegebben 
ajánljuk az előttünk fekvő füzetkét mindazoknak, akik-
nek, mint Literátynak, hivatásuk a szerencsétlen fegyen-
ceket oktatásban, bátorításban, vigasztalásban részesíteni. 
Ezen hivatásuk teljesítésére hathatós buzdítást és egy-
szersmind segítséget is nyerhetnek az áltálunk ezúttal 
bemutatott fűzetkéből. Igyekezzenek ezen kis olvasmányt 
a lelki gondozásukra bizott fegyencekkel minél inkább 
megkedveltetni, hogy legyen az a büntetését kiállt bű-
nösnek útbaigazító kalauza a javulás, az erkölcsi újjá-
születés utján. 

Előfizetési vagy megrendelési felhívás Vig-versek 
című műre. Engedve több jó barátim azon felszólításá-
nak, hogy az időszaki sajtóban megjelent komoly és j 

humoros tartalmú verseimből egy füzetet állítsak össze 
s adjam át a nyilvánosságnak : ime elhatározám maga-
mat, hogy egyelőre csak humoros tartalmú verseimet e 
cím alat t : s Víg-Versek* kiadom. E vers-füzérben lesznek 
szerelmi-lyrák, alkalmi humoros költemények, mik egyik 
vagy másik élc-lapban (Üstökös, Bolond Istók) megjelen-
tek ; lesznek alkalmi verses-felolvasások, miknek egy 
része a helyi »Közlönyben4 látott évekkel ezelőtt nap-
világot ; de lesznek ujabb keletű humoros versek, költői 
víg elbeszélések is, mik most lépnek először a nyilvá-
nosság elé. Azon remény kecsegtet, hogy a mű kiadá-
sára engem felszólított barátim és jó ismerőim száma — 
mint téli hógomoly — oly nagyra fog nőni ama csekély 
1 frtnyi dij mellett, hogy minden bizonynyal lehetővé 
válik a kiadas költségeinek fedezése. Ha nekem e jó hi-
tem szerint lesz : t. olvasóim sem fognak csalódni abbeli 
hitükben, hogy a »Vig-Versek* sok komoly órájuk ag-
gasztó unalmát elűzendik ! Kérem becses pártfogásukat! 
A könyv csinos kiállításáról, jó papir- s tiszta nyomásról, 
helybeli nyomdatulajdonos Ujtalusy Lajos ur régi jó fir-
mája kezeskedik. Az előfizetési dij (1 frt o. é.) posta-
utalványon, — vagy az egyszerű levelezési lapon való 
megrendelés — folyó évi február végéig alólirt szerző-
hez, vagy Ujfalusy Lajos nyomdász és Krammer Viimos 
könyvkereskedő urakhoz (Szegzárdon) intézendő. — A 
mű megjelen : folyó év april elején. Tiz előfizető után 
gyűjtőknek egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. Borzsák 
Endre, szegzárdi ev. reform, lelkész. 

Gyakorlati bibl iamagyarázatok. Negyedéves szak-
folyóirat. I. évfolyam 1. szám. Szerkeszti és kiadja Garzó 
Gyula gyomai ref. lelkipásztor. Főmunkatársak Könyves 
Tóth Kálmán lacházai, Barakonyi Kristóf böhönyei ref. 
lelkipásztor. E vállalat szerkesztője, vezércikkének mot-
tójául, méltán választotta azt, hogy az őskeresztyéni 
modorban tartott Írásmagyarázat, mely az őszinte hit 
egyszerű nyelvén beszél, ha jól alkalmazzuk, csodákat 
mivel a hívek között. Ugy látszik legfőbb célja, hogy 
alkalmazkodjék a nép értelmi fejlettségéhez, tudván, hogy 
csak az a magyarázat hatékony, melyet a nép igazán 
megértett. Kiválóan népszerű modorban van irva Köny-
ves Tóth Kálmántól a biblia rövid ismertetése, Garzó 
két magyarázata : a zsoltárok könyve és Pal első levele 
Timotheushoz. Mózes első könyve Koreti Páltól, Sámuel 
első könyve Haan Lajostól alapos elemezés és fejte-
getés, míg Barakonyi Kristóf magyarázata Dániel köny-
véről inkább homilia. A feldolgozás rendszerének 
ezen különfélesége javára válik a folyóiratnak, mert ez 
teszi tartalmát változatossá. Ajánljuk olvasóink figyel-
mébe. E folyóirat megjelenik negyedévenként 3 íven. 
Előfizetési ára egész évre 2 frt, félévre 1 frt, negyed-
évre 50 kr. 

Debrecenben a város könyvnyomdájában épen 
most került i a sajtó alól : Vázlatok közönséges-, ünnepi-
és alkalmi egyházi beszédekhez. Segédkönyv ref. lelké-
szek számára. Irta Nagy Lajos mikepércsi ref. lelkész. 
392 lap; szerző sajátja, könyvárusi úton nem kapható. 



Megszerezhető a szerzőtől (Mike-Pércs, u. p. Debrecen) 
2 frt 50 kr., illetőleg bérmentes küldéssel 2 frt 60 krnak 
előleges beküldése mellett. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. A pesti ev. esperesség irsai 

egyházában f. hó 6-án történt meg a papválasztás, mely 
alkalommal szavazattöbbséggel Jnnlcó Károly eddigi 
fóthi lelkész választatott meg. — Terray Károly, az ér-
demekben gazdag tanférfiu, jelenleg losonci m. k. állami 
tanitóképezdei igazgató, azelőtt a losonci, osgyáni majd 
a rimaszombati prot. gymn. tanára, tanári működésének 
40-dik évfordulóját f. hó 6-án ünnepélyesen ülték meg. 
A képezdei zeneteremben, mely valogatott közönséggel 
zsúfolásig megtelt, Farkas Karoly, mint az igazgató-
tanács elnöke, ékes nyelven emlékezett meg az ünnepelt 
érdemeiről ; beszéde végén felhívta az ünneprendezőket, 
hogy küldöttségileg nyújtsák át a kegyelet emlékeit. 
Az 1848 előtti tanitvanyok Bpesten Posnernal készítte-
tett rendkívül diszes albumot, a jelenlegiek pedig ezüst 
cserkoszorút vittek át a jubiláns lakására, s e mellett 
közel- és távolból százakra menő üdvkivánat érkezett 
számára. Az ünnepet fényes díszebéd követte, melyen 
24 pohárköszöntő mondatott az ünnepelt ősz férfiura. 
Egyetlenegyből sem hiányzott az, hogy Terray a tan-
ügy s a haza javára még sokáig éljen, mely jó kívánat-
hoz mi is szivünkből hozzájárulunk. — Garzó Gyula 
gyomai ref. lelkész és tevékeny egyházi irónk, ismét 
megválasztatott, ezúttal mar harmad-ízben, Békésmegye 
bizottsági tagjává. — Draskócy Lajos hódmezővásár-
helyi ev. lelkész 48 szavazatból 43-al az ottani iparegy-
let elnökévé választatott. — A kolozsvári angol társalgó-
kör elnökévé Kovács János unit. igazgató-tanár, titká-
rává Péterfi Dénes, választmányi tagjává Felméri Ijajos, 
lapunk munkatársai, választattak meg. 

* Kérelem a tiszáninneni h. h. egyházkerület Mis-
kolcon levő felsőbb leánynöveldéje ügyében. Egyházke-
rületünk 1859. október havaban, Miskolcon, mint az egy-
házkerület központján, megnyitotta felsőbb leánynöveldé-
jét négy osztalylyal. Az évről-évre növekedő létszám, 
a prot. és nem prot. közönség meleg pártfogása csak-
hamar bebizonyítottak ez intézet életrevalóságát s ma 
már Isten kedvező kegyelméből 21 éve mult, hogy ezen 
intézetünk a vallásos józan nemzeti nőnevelés előmozdí-
tására jótékonyan működik. Azonban az idő halad s 
mindennek haladni kell abban. Rohamosan fejlődik az 
oktatás- és nevelésügy s ebben a nőnevelés is. Ország-
szerte állíttatnak felsőbb leánynevelő-intézetek, polgári 
leányiskolák, női gymnáziumok és tanitónőképezdék, 
melyek költségesen berendezve, legtöbbször olcsó tan 
díjjal, velünk szemben sok előnyt tudnak felmutatni. 
Művelődési, vallási, erkölcsi, nemzeti érdekeinket megóvni 
első sorban az iskolák által vagyunk hivatva. A nőne-
velést művelődési, nemzeti, társadalmi érdeknek tekintjük. 
Legközelebb egyházkerületünk leánynöveldéje a magyar-
ság eszméjének is terjesztője, amennyiben a lelkes és 
művelődési célokért áldozatkész felvidék, különösen Sze-
pesség ide is nagy részét küldi növendékeinek, hogy 

azok itt a magyar nyelvet, irodalmi műveltséget lehető-
leg elsajátítván, a családi tűzhelynél tovább fejlesztői 
legyenek ezeknek. Egyházkerületünk tehát ugy kiván 
intézkedni szép múltú s jővőre életképes leanynöveldé-
jére nézve, hogy az, a hazai akár allami, akár más fele-
kezetű leánynevelő-intézetekkel egy szinvonalon álljon. 
E célból jelenlegi öt osztályú leánynöveldéjét oly rend-
szeres intézetté óhajtja fejleszteni, melyben a növendék 
a legrendszeresebb és a kor színvonalán álló nevelést nyer-
jen, melyben a tandij lehető olcsó legyen s a melyben 
— és ez nagyhorderejű! — a közép és szegényebb 
sorsú művelt osztály leányainak számára, olcsó, de tisz-
tességes közös étkezési hely, egy úgynevezett női tapin-
tézet állíttatnék. Nagyon természetes, hogy ha e szép 
és magasztos célt el akarjuk érni, mindenekfelett pénz-
alapot kell gyűjtenünk. Bizalommal és tisztelettel fordu-
lunk azért a hazai protestáns közönséghez s a nevelésügy 
minden lelkes barátjahoz, hogy minket nemes szándékunk, 
célunk kivitelében gyámolítani kegyeskedjenek, hogy ne 
zárja el tőlünk a jótékonyság forrását, s ismeretségi kö-
rében bármily csekély gyűjtést eszközölve, azt saját ke-
gyes adományával egyházkerületünk pénztarába (T. Ba-
kos Antal egyházkerületi pénztárnok urnák, Miskolcon) 
legkésőbb junius 30-ig e célra beküldeni méltóztassék. 
Kijelentjük, hogy az 50 forintos, vagy ennél nagyobb 
adományok az adományozó nevén alapítványként kezel-
tetnek. Idősb báró Vay Miklós, egyházkerületi főgondnok. 
Kun Bertalan, szuperintendens. 

* A felsőregmeci Árpádkori templom helyreállí-
tási költségeinek fedezésére f. évi febr. 19-én Abauj-
Szántón táncvigalmat rendeznek. A rendezőség élén a 
fáradhatlan Comáromy László alispán áll. 

* A Franciaországból mult év utolsó napjáig kiker-
getett barátokról érdekes statistikát közöl a XlX-e Siécle. 
E szerint kiutasíttatott 2464 jezsuita, 1450 trappista, 
409 ferencrendi, 406 kapucinus, 394 domonkosrendi, 
240 oblátus, 239 bencés, 176 karmelita, Mária társulatá-
nak 170 tagja, 168 szentjánosrendi fráter, 126 redempto-
rista, 106 missionarius, 91 szentbertinrendi páter, 80 vazul-
rendi, 75 cistercita, 68 tagja a szeplőtlen fogantatásról 
nevezett rendnek, 45 „Mária gyermeke 4 , 41 szentpéter-
rendi páter, 32 barnabita, 30 a szent-Jánosról nevezett 
asylum atyái közül, 27 lateráni apátur, 20 szentirenaeus-
rendi atya, 18 szentbernát-rendi, 12 szenttamás-rendi, 
és még 391 különböző szerzethez tartozó barat. Igy hat 
összesen 7278 szerzetestől szabadult meg Franciaország! 

* Az aradi függetlenségi párt megállapította prog-
1 rammját, melyből reánk nézve nagy érdeküek a követ-

kező pontok. Kívánja a párt, a hazában létezó minden 
1 hitfelekezet egymáshoz való viszonyainak a teljes jog-

eyyenlőséy és viszonosság alapján leendő rendezését. 
Ebből kifolyólag, az átalános és kötelező polgári házas-
ság behozatalát, mint legfőbb kritériumát a felekezetek 
közti testvéries egyetértésnek és a boldog család alapi-
tásnak. Kívánja a közoktatás ingyenességét, hogy az ön-
képzés lehetősége ne legyen kizárólag a tehetősbek ki-

, váltsága. 



* Gyászhirek. I . a p u n k n a k irjak B e s z t e r c e b á n y á r ó l , 
h o g y idősb riatlhj György, a z ó l y o m i á g . h . e v . e s p e -
r e s s é g n e k k i é r d e m ü l t f e l ü g y e l ő j e , e g y ritka b e c s ü l e t e s -
s é g ü k k ö z t i s z t e l e t b e n á l ló , h ü m u n k á s a az ú r n a k , f ebr . 
i - é n N a g y - S z a l a t n á n h o s s z ú s z e n v e d é s u t á n j o b b l é t r e 
s z e n d e r ü l t , s 3-án m e g s z á m l a l h a t l a n k ö z ö n s é g n e k r é s z v é t e 
m e l l e t t , a siri n y u g a l o m r a t é t e t e t t . — S a j n á l k o z á s s a l ér-
t e s ü l ü n k a s z o m o r ú hirről , h o g y Kozma Ferenc s z o m o t o r -
v é c s i ref . l e l k é s z , az a l s ó z e m p l é n i e g y h á z m e g y é b e n , f. 
h ó 1 se j é n e l h u n y t . — Özv. Nadányi Albert né, j ó t é k o n y -
s á g á r ó l i s m e r e t e s 70 é v e s ú r n ő , e h ó 4-én m e g h a l t . A 
b o l d o g u l t , b i h a r m e g y e i H e g y k ö z K o v á c s i b a n s z ü l e t e t t , s 
a z o t t a n i ref. t e m p l o m b a n , s z ü l ő f ö l d j e iránti k e g y e l e t b ő l , 
d í s z e s o r g o n á t is á l l í t t a t o t t . — Boros Péter, a b e r e g i 
ref . e g y h á z m e g y e n a g y m u z s a l y i g y ü l e k e z e t é n e k l e l k i p á s z -
t o r a j a n . 29-én e l h u n y t . B é k e p o r a i k r a ! 

N E C R O L O G . 
Egy rövid életnek a képét fogom körvonalozni; a 

kis keretbe nem fér az anyag bősége, csak a fő vonások 
lesznek benne fellelhetők, melyek a szíves olvasóban bi-
zonyára több kérdést fognak felkölteni, talán felelet 
nélkülit. 

1880 nov. l-jén, mikor a nyugalmas sírkertek a ' 
gyászoló szeretet fényétől megvilágosodnak, akkor 61/* 
órakor este csendesen elbúcsúzott szerető rokonaitól s 
barátjaitól Rosenauer Károly, a besztercebányai ág. h. 
evang. gymnasium igazgató tanára, hogy azok közé tér-
jen meg, a kiknek emlékét szomorúan ünnepeli e nap 
a szerető szív. Oh ! milyen fajdalom érte ezzel élete szá-
mos vesztességei által lesújtott s az évek súlyától is 
meggörnyedt anyját, — szerető testvéreit, — mily pó-
tolhatlan veszteség azon nőt, ki az ő oldalán kés/.ült 
az élettel megküzdeni, azon kis fiút, ki nem sejtve sem-
mit, földön csúszkálva játszotta kis játékait, mikor atyja 
örökre lehunyta őrködő szemét! S nekünk, kik e férfiú- j 
hoz közelebb állottunk, még panaszkodnunk sem volt 
szabad. 1879. septemberétől kezdve 1880. nov. í jéig, 
tehát egy álló évnél tovább ágyát el nem hagyta ; s 
nem csak hogy el nem hagyta, hanem iszonyatos kínok-
tól gyötörtetve, melynek elmondása is vérfagyasztó, he-
lvét nem lelt, a hol legalább csak egy óráig, később 
ha csak egy percig is nyugta lett volna. Betegsége 1878 
vége felé kezdődve, fájdalmas hátgerinc-csigolya-gyula-
dassá fejlődött, a mely helybeli s budapesti orvosok 
segítsége dacára sem volt többé megszüntethető. Ez 
kinozta másfél évig, ez ölte meg: s mi panaszkodhat-
tunk volna, hogy megszűntek kínjai ? Keserűségtől eltelt 
szívvel bele kellett nyugodni a végzetes csapásba, mert 
mentésre nem volt mód és képesség. 

Ha ezen életnek oly erőszakos megszakítását te-
kintjük s végig nézünk azokon, miket a boldogult ter-
vezett, akkor be kell vallanunk, hogy az urnák utjai 
felismerhetlenek, megérthetlenek. Egész életében ideálok 
vezérelték, melyeknek feláldozta fiatalságának számos 
örömét, igyekezve megszerezni azon eszközöket, melyek-

kel ideáljait valósíthatná; s a midőn az eszköz meg volt, 
s a compositió megérett — a hangszer húrjai elszakadtak 
s az ideál egyes szálai a porba hanyatlottak viszsza. 
Rosenauer Károly született Besztercebanyán 1843 évi 
dec. 18-án, régi német családból s atyja Lajos és anyja 
(szül. Nadeja Johanna) jómódú polgárok viszonyaihoz 
mérten nevelték. 1850. nov. 2-dikán a beszt.-b. elemi 
iskolákba vétetett fel; ugyan ott végezte 1854—1857 
a gymnasium 3 alsó osztályát. Atyja innen, semhogy 
az akkori cs. k. gy mii asinmba járatta volna, inkább ha-
zától meszsze, Sopronba kiildé fiat, ki ott a lyceumban 
végezte a többi osztályokat s 1862. jul. 2-án kapta az 
érettségiről szóló bizonyítványt, mely mint minden egyéb 
bizonyítványa kitűnő volt. 

i862/3 Pozsonyba ment theologiát tanulni. Maga 
a theologia neki tudtommal nem sok gondot okozott; 
a philosophiai kérdések, valamint a classikai nyelvek s 
történetek voltak kedvenc tárgyai s azok maradtak továbbra 
is. Minthogy pedig tagadhatlanul helyesen látta be, hogy 
ezen irányban a német egyetemek összehasonlíthatlanul 
többet nyújtanak, mint egy szerény theologiai facultás 
mi nálunk, ha még oly jó szellemű is, a milyennek mind-
nyájan ismertük s szerettük a pozsonyit, — azéit atyja 
beleegyezésével 3 évig külföldi egyetemeken tartózkodott, 
még pedig : I86:1/4 Berlinben, I86V6 Halléban, i866/(; 

téli semesterbenTűbingenben, nyáriban Heidelbergben, 
tanulva class. philologiát, történelmet és theologiát. 

Az 1866-ki háború kitörésekor épen az utolsó vo-
natfal tudott haza menekülni akkori elleneink országából. 
Otthon, tudományos ismeretekkel megrakodva, kezdte 
mélyebben megismerni atyjának jellemét és életelveit. 
E férfiú, mesterségére nézve pék, iskolákat végzett volt 
s szorgalma, becsülete, egykedvy nyugodtsága, hajthat-
lan igazságossága, nyájas de határozott tiszta érvelése 
által a protestáns polgártársakra tagadhatlanul a legna-
gyobb befolyással birt, ugy hogy sokszor egy két tréfás 
megjegyzése, mely cafolhatlan érveket tartalmazott, dön-
tők voltak vitás, practicus kérdésekben. Atyja példáján 
tanulta meg Karoly azon irányt, melyet azon tul is teljes 
meggyőződéssel követett: a prot. egyháznak első sorban 
szolgálni, s a városi községtől el nem vonni erejének 
részét, hogy a különböző érdekek ne ellenkezésbe, ha-
nem egyezésbe jussanak épen az altal, hogy ugyanazon 
férfiak képviselik. Akkor 1867-ben meghalt az ev. gymn. 
igazgatója Márkus Sándor, egy férfiú, kiről nem irtak 
ugyan nagy nekrologot, de a kinek élete ép oly tanul-
ságos a gondolkodónak, mint Rosenaueré. Sanyarúsággal 
küzdött mint ifjú, önerejével vívta ki becsületes helyét 
a társadalomban s midőn megalapítva családi boldogsá-
gát, növénytani kutatásait az algák terén lelkesülten el-
kezdte, akkor erőszakosan kiragadta innen a halál, könyör-
telenül öszszetiporva egy nő egész jövőjét s három árva 
kis leány egyetlen támaszát. Mint e férfiú méltó utódja 
Rosenauer elvállalta díjtalanul az év hátra levő részén 
át a tanítást. 1868 ban rendes tanárrá lett megválasztva 
s 1069 oct. 28-kán a class. philologia s hellen-római 



történelemből nyerte a tanári diplomát (felgymnasium 
számára) a bányakerület budapesti tanárvizsgáló bizott-
ságától. 

Ez időtől fogva a tevékeny ember szinte játszva 
birt el oly terheket, melyeket más erőködve is nehezen 
birt volna. Neki mint philologusnak a természetrajzot kel-
lett tanítania ; s ő éjjel nappal dolgozott, bebarangolta 
maga vagy egy, két hű társával a vidéknek völgyeit s 
hegyeit s egy két év alatt sajat munkájával teljesen 
elsajátította magának azt, a mit a gymnasiumban tani 
tania kellett. 1870-től kezdve az evang. egyházközséget, 
melynek pénztárnoka volt atyja, mint jegyző szolgálta ; 
1873-tól állandó igazgatója lett a gymnasiumnak; 1876-
ban városi s egyszersmind megyei bizottsági tagnak vá-
lasztatott. 1878 febr. 17-én oltárhoz vezette Barna Róza 
k. a. t., kivel igen boldog néhány hónapot élt, míg a 
betegség a boldogságot iszonyúan megszakította. 

Rosenauer irodalmilag is működött. Eltekintve egy 
értekezéstől, mely a Herodotosi nyelvet öszszehasonlí-
totta az attikai nyelvjárással, 1874—1876-ig a gymnási-
umi értesítőkben megjelent egyik műve: „A beszterceb. 
ág. h. ev. gymn. története4 (135 nagy 8 d lap). A 
munka fáradságos kutatás eredménye ; a városi s egy-
házi archívum porából kellett az adatokat kikeresni s 
részint e por is veszedelmes szemgyuladast okozott neki, 
mely hónapokig kényszeritette nyilvános helyeknek ke-
rülésére. Erre megjelent az 1877/8-c3ik évi értesítőben: 
»A beszt. b. ág. h. ev. egyházközség története.® Csak 
néhány évét e történetnek foglalja magában ezen érde-
kes monographia; de a számos jegyzet, melyek felhasz-
nalatlan ott hevernek, kivonatok és vázlatok mutatják, hogy 
szerző az evang. egyházközséget Besztercebánya városának 
történelmében helyesen a legnagyobb fontosságú ténye-
zőnek tekinti. A mű befejezésében a halai gatolta meg. 
E művek csak előmunkálatok voltak Besztercebánya vá-
rosa történelmének megírásához, melyet, mint előttem 
sokszor nyilatkozott, ily módon vélt legjobban eszközöl-
hetőnek. Ezen irányban is csonka maradt a terve. 

Más téren is próbálkozott, a városi képviselet pa-
laestrájan. Atyjának emiitett tekintélye s közkedveltsége 
halála után, átszállott fiára, ki a protestáns polgárok nagy 
részének előharcosa, szónoka volt a városi közgyűléseken. 
Igazsagszeretete sokszor hevességre ragadta, de soha 
tul nem ment a kellő határon. A városi képviselet neki 
eszköz volt egy ideális cél elérésére. Rosenauer ugyanis 
híven s erősen ragaszkodott a protestáns egyházhoz ; 
annak javát emelni, szellemét terjeszteni volt életeleme, 
egyik életcélja. Ezt ő leginkább a gymnasium emelése 
által vélte tehetni s azért maradt tántorithatlanul a cse-
kély 5 osztályú protestáns gymnásiumnal, nem fogadván 
el fényesebb ajánlatokat, melyek neki egyrészt a helybeli 
k. kath. gymnásiumtól, másrészt a pozsonyi s budapesti 
evang. gymnásiumoktól tétettek. Az evang. gymnasium-
ban a physikai szertár az ő kezelése alatt lett moder-
nebb készülékekkel ellátva, mert nyájas ékesszólására ha-

marabb nyíltak meg az erszények, mint a komor Márkus 
előadására. Neki terve volt. nem csak megírni a gym-
nasium és egyház történelmét, de azt előbbre is vinni 
az altal, hogy a gymnasiumot VIII. osztalyra kiegészít-
hetni remélte. Combinatiói, melyeket ez iránt többekkel 
s velem is közölt, nem voltak tévesek, hanem optimis-
must leheltek s (a mi Rosenauernek nagy gyengéje volt) 
az emberekben túlzott hajlandóságot tettek fel az ideá-
lok iránt. Maguk az egyház tagjai sem támogatták, 
mint soknál előre volt látható. Rosenauer, bár fiatal em-
ber, protestantismüsában conservativ volt; ő a csalóka 
külmázért, melyet „modern általános miveltségnek* csú-
folnak, nem akarta cserébe adni a prőtestantismus szel-
lemét. O a protestáns szellemet akarta feleleveníteni, mely 
nem a tárgyak anyagában, hanem azok kezelési módjá-
ban, nem a dogmákban, hanem az azokat vizsgáló szellem 
szábadságábar. lakozik. Azt pedig sok protestáns polgár-
társa nem akarta s nem birta megérteni. Kivették fiai-
kat a szegényes protestáns gymnasiumból, mely így a 
jómódú ifjak megritkulásával okvetlenül külső tekintély-
ben is vesztett, s aztán ezentúl azzal indokolták már 
az elmaradást, hogy a prot. gymnasium oly szegényes (oly 
„schofel") ! Rosenauer látta, hogy itt az ok és okozat 
ki vannak cserélve, de nem birta az ellenkező áramla-
tot legyőzni, melynek intézőjét pedig könnyű gyanítani. 
Csak egy ponton sikerült neki vállvetve az egyház de-
rék lelkészével, Moczkovcsák Jánossal s számos önzetlen 
polgárral, a prőtestantismus egy végpontját megerősí-
teni, ki tudja mennyi időre ? a jakabfalvi iskola biztosí-
tásában, mely a hermaneci völgyben a legszélső pont, 
hol még protestáns tanítás található ; a többi mind ka-
tholikus. 

Az ő társadalmi küzdelmei tehát szinte sikertele-
nek voltak; a mint lefeküdt ágyába, melyből többé 
nem volt felkelendő, az egész mozgalom a prot. egy-
házban megszűnt, mert eltörött a rugója. Pedig mily 
önzetlen lelkesedés szólott minden szavából, mikor terve 
kivitelének lehetőségéről beszélt, csekélybe véve azon 
ellenállást, melyet a negatív tényezők gyakorolni tog-
nak. Hiába 1 neki nem volt adva, hogy bármit is végez-
zen, a mit elkezdett. 

A szív életét első sorban tisztelendőnek tartotta. 
Soká küzdött magában, vájjon próbáljon-e ő is bol-
dognak lenni ? Végre rászánta magát, megnősült s íme 
alig egy év múlva kezdtek a súlyos betegség csirái fej-
leni s megfosztva őt a családi élet édes kényelmétől, 
megtanítottak, hogy ő nem azok közé tartozik, kiknek 
boldogoknak szabad lenniök e világon. Kis fiát mily 
gyengédséggel apolta maga anyja betegsége alatt s 
ugyanazt halálos sebeitől gyötörtetve egyszer sem emel-
hette karjaira; s mielőtt beszélni hallotta volna, ott kel-
lett hagynia fiat, nejét, anyját, testvéreit, barátjait, min-
deneket, a kik őt szerették, s a kikkel oly vidámul 
tudott mulatni egykor erdőkön, hegyek tetején, rétek 
csörgedező patakjai mellett. Isten veletek, ti magas 
hegyek, melyekre oly könnyen annyiszor szállt fel, 



melyeknek völgyei oly sokszor hangoztatták vissza 
szívből fakadó nevetését, könnyezve utánatok sovárgott 
agyához kötötten : többé nem fog meglátogatni soha. 

Ez egy 37 évből álló élet hű rajza. Az ember, 
ki átélte, többet szenvedett, mint sok más összevéve 
s hősiesen tűrte a legnagyobb kínokat hónapokig pa-
nasz nélkül; az emberfeletti kín végre pillanatokra 
megtörte az ő lelki erejét is. Megtörte azonban még 
jobban, ha meggondolta, hogy neki még annyit kellene 
tennie, holott tudta hónapokkal előre, hogy napjai meg 
vannak számlálva. S a mit tett, vájjon kielégítő volt-e 
az? A tiszta öntudat s a jó lelkiismeret nyugalma vol-
tak a nemes törekvés egyedüli jutalma. Hiszen irodalmi 
működése megszakadt elején A gymnasiumérti fárad-
ság sikertelen volt, már most is elenyészett egé-
szen a nyoma is. Családi elete irgalom nélkül letiporva ; 
egyetlen gyermeke Ottó még képről sem fog ráismerni. 
Csupa dissonantia tehát az egész. A míg ő élt, a jövő 
reménye egységbe olvasztá a különböző részleteket. 
Most, hogy öntudatának szikrája elaludt, az épülő félben 

levő háznak romjait latjuk s csak bánatos szívvel kérd-
hetjük : miért kellett épen ilyen szép törekvésnek ily 
korán, ily iszonyatos módon megtöretnie? 

Böhm Károly. 

A D A K O Z Á S O K . 
Tarcy-a lapra : Szűcs Dezső ivén : Báday Dénesné 

i frt, Pécsvárady Zsigmondné i frt, Tóth Cecil és Jolán 
i frt, Báday Lina i frt, Varga Sándor 1 frt, Simon 
Gergely i frt, Pécsvárady Gyula i frt, Balogh Károlyné 
i frt, Szücsné Cike Eleonora i frt, Péntek Mihály i frt. 
Az eddig ajánlott s beérkezett adakozasok főösszege 
együttesen 1766 frt 50 kr. Kis Gábor. 

Az országos prot. á r v a h á z r a : Czelder Márton fel-
sőbányai ref. leik. az egyháza részéről évenként adni 
szokott 3 frt. Szeri-. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
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Teljes szá.xxx\a példÉLn."yolcltal xrLin.cLég- szolg-áiltLSLt-Liixk:_ 

Révész Imre meghalt. 
Ma egy hete vágatott ki az élők sorából, hogy helyet foglaljon a halhatatlanok 

közt, kik egyháztörténelmünk csarnokát díszítik. 
Oly drága földi élet szakadt hirtelen félbe, mely hovatovább mind érdeme-

sebbé válik a dicsőségnek fonnyadhatatlan koronájára, mert mind nagyobb szolgálatokat 
tesz vala Isten szent egyházának és a tudománynak. 

Férfikora derekán hanyatlott a sírba, kire évek óta mint ügyének élő symbolumára, 
diadalt jelző lobogójára tekintett a protestáns ember. 

Könyvei közé vonulva, kerülve minden kitüntetést, minden társadalmi rangcímet, mint 
egyszerű lelkipásztor élt; mégis tényleg irányadó Palinurusa volt magyar egyházunknak, 
mely válság idején mindég feléje fordult, tudván azt, hogy roppant tanultságától sokoldalú 
tájékoztatást, puritán szigorától megvesztegethetlen igazságú Ítéletet várhat. 

Ily férfiak minden időben a ritka jelenségek közé ta r toz tak; de ritkák különösen 
ma, midőn a múlttal történt szakitásnál fogva, sokszor maga az erény is a kor előítéle-
teihez simulni, a körülményekkel megalkudni kénytelen. Révész nem alkudozott soha : nem 
a politikában, nem az egyház terén, s nem még a közönséges élet társas érintkezésé-
ben sem. 

Közönségünk nagy becsületére válik, hogy a kiváló tehetséget és jellemet a r idegség 
e leple alatt is felismerni és belső becse szerint méltányolni tudta. Nem is a közönség 
akaratán múlt, hogy Révész Imre magas hivatalokban nem szerepelt, hanem azon, hogy, 
a mint egy levelében nekem irá : ^Az élet hanyatlik; még néhány év s nem leszünk 
többé a földön. Azért igyekszem én is, némi jeleket és nyomokat hagyni e sivatagban, 
hogy akik utánunk jönnek biztosabban eligazodhassanak.* 

E téren találkoztak volt a mi utaink még az ötvenes évek elején, és mert egy 
cél felé törekedtünk, megsziilemlett köztünk az a szoros viszony, mely éveken át életem 
dísze, gyönyörűsége volt. 

Az erős férfiú, ki puritanismusa mellől egy hajszálnyit nem tágított volna sem a hatalom, 
sem a dicsőség kedveér t : barátságból nem egyszer simult és engedett, jeléül annak, hogy 
erkölcsi szigoránál csak szerető szive volt nagyobb és erősebb. 



Fájdalom, az élet fejleményei oly kérdéseket 
toltak felszínre, melyek megoldására nézve utaink 
elváltak és évekig tartott oly vitába elegyedtünk, 
mely mindkettőnknek fájó sebeket, és csak kö-
zös ellenségeinknek szerzett örömöt. 

Isten különös kegyelmének tekintem, hogy 
utoljára is a szellem hajthatatlanságán a szív eny-
hitő visszahatása győzött. Túlzásnak tünt fel 
a réginek kegyelését a reactióval azonosítani, 
mint viszont az is, hogy valaki a haladásban 
minden positivum rombolását keresse. Ezzel a 
vitának sebesítő éle le volt tördelve és vége sza-
kadt a viszálynak. 

Mikor ismét találkoztunk, a viszontlátás öröme 
nem birta teljes mértékben visszafoglalni lelkemet; 
mert a drága ember külsején már-már mutat-
koztak a vészt jósló előjelek és igazolták fentebb 
idézett sorainak jogosultságát. 

Munkás szelleme pihenést nem ismert, s ha a 
nagy művet, melynek életét szentelte, be nem fe-
jezheté is, egyéb dolgozataival oly jeleket és nyo-
mokat hágy nemzeti irodalmunkban úgy mint 
egyházi életünkben, melyek neve dicsőségét hir-
detni fogják „nemzetségről nemzetségre." Nyugodj 
békével kedves jó barátom ! 

Ballagi Mór. 

Fogadj Isten! 
Viszonválaszul Főtiszt. Czékus István superintendens urnák. 

Mindenek előtt tartozó kötelességemnek is-
merem Főtisztelendő urnák fellépéseért egyházunk 
nevében is hálás köszönetemet nyilvánítani. Teszem 
pedig ezt őszinte örömmel; mert mi eddig azt 
hittük, hogy az ág. hitv. ev. egyház theologiai 
akadémiájának kérdése, tisztán evang. egyházunk 
belügye, s így a nagy nyilvánosság elé nem tar-
tozik, legalább eddig ott nem folyt; hittük, hogy 
egy vajudófélben levő ügynek közszinre hozatala 
inkább árt, mint használ, ugy magának az ügynek 
mint a felmerült, de hála istennek általunk sem 
nem kezdett, sem nem szított gyűlölködések miatt 
egész hazai evang. egyházunk jó hírnevének. 
Főtisztelendőséged aggodalmainkat eloszlatva, a 
nagy evang. protest. közvélemény Ítélőszéke elé 
hívott bennünket. Ezért mondok én köszönetet 
Főtisztelendőségednek, s megjelenek egyházamat 
képviselve, agg korom miatt a durvább fegyverek 
forgatására gyönge karral, s a sír szélén állva 
inkább engesztelékeny lelkülettel; megjelenek, 
nem mintha Főtisztelendőséged megnyerését re-
mélleném, hanem bizalommal ügyünk igazsága s 

a protestáns közönség jóakaratú pártatlan ítélete 
iránt, legkevésbé sem kételkedve a Protestáns 
Egyh. és Isk. Lap nagytiszteletű szerkesztőjének 
elismert lovagiasságában, hogy a hol a támadás 
megtörtént, helyet nyer a védelem is. 

Hogy emlékiratunk e nyilatkozattal: ^őszin-
ték vagyunk* és csakis e nyilatkozattal igyekezett 
volna a tiszai kerület emlékiratának adatait meg-
erőtleniteni, azt csak oly olvasó állíthatja s hiheti 
el, ki emlékiratunkat vagy épen nem — vagy 
csak nagyon felületesen tanulmányozta, vagy ki 
látva nem akar látni, s hallva nem akar hallani, 
kinek azon gondolatra, hogy a pozsonyi egyház-
nak valamiben igaza is lehetne, agyába szökell a 
vér, s ki tárgyilagos gondolkozás s a méltányosság 
érzete helyett, az indulat heve által vezettetik ugy 
szavaiban mint tetteiben. Állításom igazolására 
lássuk a „mérlegeléseket", még pedig Példabeszédek 

i XI. I: az álnok fontok utálatosak az urnái, az 
igaz mérték kedves neki, alapján. 

i., 1875-ben felajánlotta a pozsonyi egyház 
3 theologiai rendes tanárát és 3 gymnasiumi ta-
nárát, kik a theologiai intézetben is tanitanak stb. 
és nem 3100 frtot. Ez a tény (tiszai emlékir. 3). 
Főtisztelendő ur állítása tehát nem tény. Továbbá 
a pozsonyi egyház felajánlotta a theologiai okta-
tásra használt tantermeit s ajánlkozott, hogy a 
theologiai akadémiára még szükséges tanterme-
ket, a honi hitrokonoktól befolyandó kegyado-
mányok segítségével kész lesz felépíteni (tisz. 
eml. 3.) Ez a tény és nem, hogy a szükséges 4 
tantermet kizárólag az egyetemes gyűlés által 
engedélyezendő országos gyűjtés segedelmével 
építi fel. Hogy ezen ajánlatait az 1878-ki egyetemes 
gyűlésen megerősítette, ez is tény. Ezt tette kap-
csolatban azon kérelmével, hogy a Zsedényi- és 
Pálffy-alapitványok kamatait ne számítsák be járu-
lékaikba a kerületek. S ez után a következő tény 
áll 1878. évi október 3-a és 1879. évi május 
25-e között : a pozsonyi egyház kérelmével elütte-
tett, a fenjeqyzett alapítványok jövedelmei a kerüle-
tek által beszámítva maradtak. E tényre egyházunk 
azon ténnyel válaszolt, hogy a JReischel-féle ala-
pítvány jövedelméből 1000 frtnak beszámításit kérel-
mezte, ugyan azon alapon, melyen a kerületek a 
beszámítást eszközölték. S az egyetemes bizott-
sággal folytatott közös tárgyalások eredménye, 
a „Pontozatok" 5. pontjának e)-je szerint: ezentúl 
évi 2100 írttal volt köteles a theologiai akadémia 
fenntartásához járulni. Hogy Főtisztelendőséged oly 
erkölcsi felháborodással ostorozza Pozsonynak eljá-
rását, azon nem csodálkozom: de feltűnőnek ta-
lálom, hogy a fent rajzolt tényállást egészen 
figyelmen kívül hagyva, csakis Pozsonyt okolja. 
Vagy a mit a közös bizottsági ülésben tervezett 
közös megállapodástól eltérve a kerületek, az 



egyik szerződő fél megtehetett , azt a másik, a po-
zsonyi egyház nem tehette meg s neki nem volt 
joga terhein könnyiteni ? Ezt ugy hivják, hogy 
kettős mértékkel mérni, s nem : igazságot szol-
gáltatni. 

Az építésre vonatkozva a szerződési ponto-
zatok ió-ában (s nem az egyház 1875. évi aján-
latában) ez áll : Az építkezés megkezdésére a 
pozsonyi egyház akkor lesz kötelezve, ha a gyűj-
tések eredménye az előirányozott költségek fede-
zésére elégséges leend s a 46-ban : Azon esetre, 
ha az egyetemes egyház akadémiáját más helyre 
akarná áttenni — — — az akadémia épülete, 
taneszközei stb. a pozsonyi egyház tulajdonában 
maradnak. Emlékiratunkban is megmondtuk s itt 
is újra ismételem, hogy az építkezés ügye átala-
kuláson ment át. Ha Főtisztelendőséged vissza 
fog v a g y a k a r emlékezni, 1879 május 25-én meg-
mondták egyházunk képviselői, hogy iskolaügyünk 
fejlődése egy uj iskolaépület emelését teszi szük-
ségessé, mit az egyház maga nem teljesíthet, s 
a bizottság a nélkül, hogy Főtisztelendőséged 
felemelte volna szavát, az idézett megállapodást 
elfogadta. Az akadémiának áthelyezése esetén, 
hogy az épület az egyház tulajdona maradna, 
ezen is felháborodik nemes keble. A méltányos-
ság, mire egy evang. főpásztorral szemben, talán 
hivatkoznom szabad, mégis azt mondja, hogy az 
akadémia anyagi ügyeinek oly felvirágzását elő-
segítő egyház, melynél fogva az akadémia ván-
dorútra kelhet, mi által ismét csak egyházunk 
szenvedne, legalább némi recompensátióul a kikötött 
engedményt megérdemli. Különben pedig ne mél-
tóztassék már az akadémia keletkezése előtt, 
annak eltávozásáról oly követelő hangon szólani, 
a mint azt Eper jesre nézve fel sem említi s ak-
kor szóba sem jön az épület, az akadémiáé ma-
rad, mint a mely számára emeltetett ; — mert 
bocsassa meg, nagy tévedés vagy tévesztés azt 
állítani, hogy az egyetem Pozsonynak emelne 
akadémiát, emeli azt Pozsonynyal magának. 

Szószegést, az egyetemnek zsákutcába tere-
lését, az egyetem ellen sértő eljárást stb. ezek-
hez hasonló vádakra, melyek minden alapot nél-
külöznek, érdemök szerint nem válaszolhatok. 
Uram az idvezitő, kinek 25 év óta állok szolgá-
latában, mint a pozsonyvárosi esperesség és egy-
ház felügyelője, s aggkorom, mely az örök biró 
Ítéletére int, tiltja a hasonlóval való fizetést. Sőt 
még azon dicsőségét sem akarom kisebbíteni, hogy 
a tiszai kerület emlékirata ragadta ki egyházunk 
hatalmából az egyetemet, hanem egy hangzatos ki-
jelentését még is engedje, hogy megfordítsam : 
Ha a kerületek be nem számítják a Zsedényi és 
Pálffy alapok jövedelmeit, akkor Pozsonynak nem 
lett volna joga, oka és módja ugyanezt tenni a 

Reischel-féle alapítvánnyal, s most már az aka-
démia fennállása fölötti öröm boldogíthatná az 
egyetem kebelét. 

2. Mint jogász megvallom, szívesen helyt ál-
lok. Most midőn előre bocsátom, hogy Főtisztelen-
dőséged emlékiratunknak az alapítványok jogi 
természetére vonatkozó egy állítását sem erőtle-
níté meg, az egyetem által való „perbefogatás" 
fenyegetésére kívánok csak röviden reflectálni. 
Ha a főtiszt, és nm. egyetem perbe fogná a 
pozsonyi egyházat Főtisztelendő úrnak minden 
„hiedelmei" és „tartom"-aira megfelelünk. De azt 
hiszem, hogy Főtisztelendőséged minden kiváló 
személyes tulajdonai s nagy érdemei mellett még-
sem egy az egyetemmel, s ha Főtisztelendőséged 
csupán az ügy iránti (?) szeretetből (!) perbe fogni 
kész is volna minket, nem hisszük, hogy az egye-
tem mint édes anya, mikor semmi oka hozzá, azt 
tenné. S ha Főtisztelendőséged hatalmas befolyása 
a perbefogatást kieszközölné, biztosíthatom, hogy 
az édes anyaiságról lemondott mostoha ellené-
ben az eltaszított gyermek érvényesíteni tudná 
örökösödési igényeit. 

Itt is egy tévedésre kell Főtisztelendősé-
gedet figyelmeztetnem s ez a következő : Emlék-
iratunk egy szóval sem követel semmit Pozsony-
nak, a pozsonyi egyháznak vagy magának, hanem 
igenis „az egyetemes egyház pozsonyi theologiai aka-
démiájának:' Ez a cím, ez a cél. S hogy miként 
teszi, megmutat ja költségvetése, melyben saját évi 
hozzájárulását 31000 frttal, s a Reischel alapít-
vány jövedelmét 15000 frttal vette fel. Hogy 
lehet itt arról szólani, hogy Pozsony a Reischel-
féle 1000 frtot beakarja magának számítani, nem 
értjük. Sőt ellenkezőleg, most midőn Pozsony 
megtér t ; ez is a tiszai kerület é rdeme ; reméli, 
hogy a kerületek is 600 + 3.250 frtra szállított 
járulékaikat ujolag 1200 + 3.600 összegekre fog-
ják emelni. 

Hogy néhai Reischel Károly áldott emlékű 
jóltevőnk tág vagy szűk látkörü volt-e ? hogy Fő-
tisztelendőséged mily természetűnek tart ja alapít-
ványát ? azt mi itt nem vitatjuk, végső esetben 
dönt majd felette a tulajdonjogot megállapító bí-
róság. Mink hálatelt szívvel magasztaljuk őt, mint 
az egyetemes egyház pozsonyi theologiai akadé-
miájának jóltevőjét, s nevét csak kegyelettel vesz-
szük ajkainkra. 

3. Nemzeti tekintetben emlékiratunk állításai-
val nincs Főtisztelendőséged megelégedve, s ha-
bár kegyesen meg is engedi, hogy a pozsonyi 
evang. egyház tagjai jó honpolgárok, s a theo-
logiai tanárok hazafiúi szellemben kifogás nélküliek, 
mégis állítja, hogy a német és pánszláv szellem 
köpködéseit (a szellemek nem köpködnek spucken 
hanem kisértenek = spuken 1. Ballagi német-ma-



gyár szótár) tagadni bajos volna, mert az élet 
bizonyítja. 

Hogy mily s mennyi pánszláv lelkész került 
s kerül ki Pozsonyból, azt nem tudjuk, hogy 
mennyi magyar, azt Főtisztelendőséged nem kérdi; 
de miután itt a pánszláv szellem nem ápoltatik 
(propria fassio), hogy ennek a szellemnek nem 
Pozsony az oka, világos. Hogy Stúr Lajos Pal-
kovics által önhatalmúlag alkalmazva, helyettes ta-
nárul működött Pozsonyban, de hogy az egyház 
nem tűrte, az is igaz, sőt az egyházi hatóságok 
remonstrátióinak dacára, sem 16 évet, sem az 
államhatalom beavatkozását nem várva hivatalá-
tól l/» év alatt elmozdította; azt hiteles eredeti 
okmányokkal kimutathatom. Hogy a pozsonyi 
kaszinónak s városházának szellemiránya ne bántsa 
Főtisztelendőségedet, felhozom, hogy amannak el-
lenében fennáll és hathatósan működik a Toldy-
Kör, Magyar-Kör és Széchenyi-Kör, s a város-
házán, míg a képviselő testület 90%-ját képezik 
a tiszta német-ajku polgárok, németül fog folyni 
a tárgyalás, de mint eddig soha, úgy ezentúl 
sem magyar ellenes irányban. Az egyetemes gyű-
lésen történtekről sem szólok, elmondhatja a je-
lenvoltak valamelyike. Amit eddig e tárgyban el-
mondtam, tettem kizárólag a protestáns közönség 
iránti tiszteletből, az ellenünk izgatott közvéle-
mény tájékoztatására. Mit kegyeskedik rólunk fel-
tételezni r Tart-e pangermánoknak vagy panszlá-
voknak ? azt mi nem kérdezzük. Sőt ha ezentúl 
is kedvét találja a pozsonyi egyház jó hírnevének 
sárba tiprásában, ez élvezetében sem fogjuk há-
borgatni. A hazafiságot monopolizáló, életet és 
halált osztogató bíráskodását, a magyar haza és 
nemzet iránt tartozó kötelességeink hű teljesíté-
sének tudatában, most és jövőre határozottan 
visszautasítjuk. 

4. Mi a tiszai egyházkerület képességét, szó-
tartását stb. soha és semmi helyen sem vontuk 
kétségbe. Szivünkből üdvözöljük a kerületet s 
áldjuk érte a kegyelem istenét, hogy e kerület 
Főtisztelendőséged példás buzgalmu vezetése alatt 
oly sokra szaporította tőkéit, sőt őszintén kíván-
juk, hogy a jogi akadémiára se kelljen évenkint 
segélyt kérni. Ha emlékiratának számítási hibáit 
s kö vetett előnyeit ^tűszurások^ s „magos szem-
öldökű élcek" kíséretében szigorúan megbíráltuk, 
sehol sem vontuk kétségbe, hogy a mit igért egy 
krajcárig megadja, de megengedje Főtisztelen-
dőséged, ha azon öntelt büszkeséggel s ismé-
telten felhozott érzékeny csapásra nézve, melyet a 
tiszai kerület mért volna Pozsonyra, kijelentem, 
hogy mi e csapásból mit sem éreztünk. Nagy 
megerőltetésökbe kerülhetett e csapás; de hogy 
nem a tiszai kerület fellépése, hanem a közvéle-
mény igazságtalan Ítélete fájt, azt megmondottuk. — 

Főtisztelendőségednek mint a tiszai kerület apos-
toli szellemű főpásztorának, a pozsonyi egyháznak 
sajgó sebe, egypillanatnyi fájdalmat se okozzon. 

5. A végszóban foglaltakat veheti Főtiszte-
lendőséged a hogy tetszik. Lehet kegyed szemei-
ben elbizakodás, lehet megfélemlítés, én biztosítom 
hogy ez egyházunk határozott akarata s hogy tö-
rekvésének sikerét nem a görög, hanem a római 
calenclák lássák, arról gondoskodni akar is, tud is. 

Felszólalását nem vehetjük emlékiratunkra 
adott válaszul, hanem igen is vesszük szive, érzel-
meinek hö és „őszinte" kifejezéseid. 

Az uj „adjon istenre" uj, részemről tlto'ső 
„fogadj isten." 

Isten velünk. Mos*6czy Lajos, 
a pozsonyi ág. hit'v. ev. egyház 

felügyelője. 

T Á R C A . 
A szabadelvű theologiáról. 

(Vége.) 

Egy harmadik követelmény, mely minden tudo-
mánynyal szemben érvényben áll, az előfeltevés nélkü-
liség.*) Sokszor hangoztatott , még többször félreértett 
jelszó. Vannak, kik az egyházi theologiatól azért tagadják 
meg a tudományos jelleget, mert tételeit előzetesen 
igaznak tartott forrásból, p. o. az isteni kinyilatkoztatás 
codexéből, a szt. Írásból meríti. Csak az a baj, hogy 
egy előfeltevésnélküli, tudomány gondolata üres agyrém, 
fictió. Cartesius mindent tagad, mindentől elvonatkozik 
s csakis a gondolkodás tényét tartja bizonyosnak, s 
mégis továbbat kénytelen előfeltenni az anyag substan-
tiáját, mint tapasztaiatilag adott mit.** A kritikai scepti-
cismus az absolut előfeltevésnélküliség elvével észrevét-
len atcsap a dogmatismusba. Még az exact természet-
tudományok is előfeltevésen, p. o. az érzéki észrevétel 
csalhatatlanságan alapulnak. A történelem is előfelteszi 
a források megbízhatóságát. Téves dolog tehát a tudo-
mányos jelleget megtagadni a theologiától azért, mert 
az nem az érzéki észrevétel csalhatlanságára, hanem a 
szentírásra és a keresztyén tudatra támaszkodva építi 
fel a hitrendszert. 

De ez a theologiában ép ugy, mint bármely más 
tudományban igazolt dogmatismus visszás eredményekre 
vezet, mihelyt a tudományos problémák iránt való 
előszeretetből feltevéseit egyoldalú és pártoskodó tár-
gyalásban részelteti s ép ez áldogmatismusban látjuk 
elfogulva a liberális theologiát. 

*) Voraussetzungslosigkeit. Jobb, rövidebb magyar szó hiányá-
ban, ezzel kell beérnünk. 

**) Ez is phil. műszó. Jobbat nem ismerek. Valamivel hosszabb, 
de nem jobb a : valami. 



A naturalismus egyik alapdogmája, hogy minden 
ami történik határozott, s ismert természettörvények alap-
jan magyarázandó, hogy tehát az, amit mi csodának 
nevezünk, nem létezik. Bárha e dogma nagyon is gyenge 
lábon áll, tulajdonkép nem másra, mint egy csomó ta-
pasztalati megfigyelésre van épitve, s hasonlokép csak 
par kísérlettel beigazolva : mégis a liberális theologia ép 
úgy meghódol előtte, mint a római kath. egyház a pápa 
csalhatlanságáról szóló dogma előtt. Kritikai és exege-
ticai kutatásait a csodák képtelenségének előfeltevése 
befolyásolja s igy nem lehet meglepő, ha p. o. a prófé-
ták jóslataira ra mondja, hogy azok: ^vaticinia post 
eventum." Szint azonkép meg kell dőlnie a feltámadás 
dogmájanak is, s az erről szóló szentirati tudósítások 
vagy szándékos csalason vagy céltalan mondaköltésen 
alapulnak, s ha mégoly evidensek, nyomósak, meggyő-
zők volnának is a bizonyítékok: a negatív theologia 
megtagadja e tény realitását. Miért ? Mert egy halott-
nak feltámadása a lehetetlenségek országaba tartozik; 
Krisztus néki fel nem támadott, mert fel nem támad-
hatott. 

E hamis dogmatismus uralkodik az egész liberális 
theologián. A kritikai és exegeticai vizsgálódás gyakran 
egészen ellentétes eredményekhez jutna, ha annak útját 
és célját bizonyos dogmaticai előfeltevés eleve ki nem 
jelölné. 

Negyed sorban a tudományos vizsgálódás köteles-
sége elengedhetlen kelléke : a következetesség. Annyit 
jelent ez mas szóval, hogy az egyszer megkezdett utat 
egy vagy más ponton önkényesen meg ne szakítsuk, 
hanem mindvégig következetesen megjárjuk. Az elv 
megbizhatósaga annak következményeiből tűnik ki. 
A liberális theologianak helyzete kényes ; kettő kö-
zött kell választania : vagy levonni az előtétekből 
szigorú logicával a consequentiákat s ezt téve a 
keresztyénséggel végkép szakítani, vagy feláldozni a 
keresztyénség kedveért a következetességet. S ugy 
látszik ez utóbbi eset forog fen. Pár példa felvilágosí-
tásul. 

A negatív kritika — mint már megjegyeztük — a 
mondák világaba utasítja az evangyéliomi csodákat, de a 
történeti adatokat, ahol ezt különös okok nem követe-
lik, érvényben tartja, s össze allitja belőlük „Jézus éle-
tét.4 Van erre joga ? A biró nem adhat hitelt hamis 
tanúnak, mennyivel inkább kellene a kritikusoknak ez 
eljárást követniök az evangyéliumokkal szemben, ame-
lyekben Jézus élete csodás vonasokkal oly mérvben 
van átszőve, hogy a természetes és természetellenes 
elemek szétválasztása képtelenség, következőleg az 
egyik adat érvénytelensége a többi adatok hitelességét 
is megsemmisíti. Ha az evangyéliomi csodás elbeszélé-
sek merő koholmány, akkor a megváltó életéről bizto-
san semmit sem tudhatunk, mert az evangyélijmokon 
kívül mas forrásgyűjtemény nem all rendelkezésünkre. 
De menjünk tovább. 

A lib. theologia eldobja az inspiratió dogmáját. 
De Krisztus beszédeit, a mennyiben azok a rationalis 
vallásrendszer keretébe beilleszthetők, authenticusoknak 
tartja s alkalom adtával az egyházi tannal szemben 
készségesen hivatkozik rajuk. Következetesség ez ? Mily 
gyakran tapasztaljuk, hogy a szóló szavait a hallgató-
ság helytelenül fogja fel, sőt azoknak nem ritkán egé-
szen ellenkező értelmet tulajdonit ! Valamely beszéd 
tartalmat Írásbeli jegyzékek nélkül híven visszaadni ke-
vés ember képes, még a legfigyelmesebb s legképzet-
tebb hallgató emlékezetében is csak az összbenyomás 
marad meg, a részletek elmosódnak. Hogy foglalhattak 
volna tehát írásba a Krisztus életére vonatkozó adato-
kat s az ő mély bölcsességéről tanúskodó mondásait, 
ha, mint a lib. theolog. állitja, azok az ős gyülekeze-
tekben évtizedek hosszú során at csak mint szájhagyo-
mányok éltek ? 

Ha az evangyeliomokat nem Istennek különös 
vezérlése mellett szerkesztették, mit Krisztus tanítványai-
nak világosan megígért (Jan. 14. 26), ugy Krisztus egyet 
len egy beszédjéről, még a hegyi beszédről s a Mi-
atyánkról sem tehető fel, hogy az Ur szószerint akként 
mondotta volna; sőt authenticitásuk még kétségesebb, 
mert Jézus legtöbb szava szorosan a csodákhoz fűződik 
s azokra vonatkozik. 

A liberális theologia egyhangúlag elveti a Krisztus 
isteni természetére vonatkozó dogmát, de azért őt meg-
váltónak tartja s ugy tekinti, mint a valláserkölcsi élet 
ősképét, szóval mint bűntelent. Eegalabb Schleiermacher 
közvetlen tanítványai ez alláspontra helyezkednek. Hogy 
az emberi fejlődés ismeretes törvényeinek keretén belül 
a bűntelen személyiség gondolata megoldhatlan talany 
— ellenmondás, bizonyításra sem szorúl. De meg az 
is kérdés: lehet-e megváltónak tekinteni egy oly szemé-
lyiséget, kinek egész élete ködös homályba burkolt, s 
kire vonatkozólag authenticus tudósításaink nincsenek. 
A mesék Krisztusát az emberiség vallás-erkölcsi életének 
ideáljául még Schleiermacher értelmében sem fogadhatni 
el s igy nem marad más hátra, mit a történelmi Krisz-
tus létezésének nyilt tagadása. Ki kell mondani, hogy 
Krisztus egy ideál, mit a vallás-erkölcsi tudat alkotott. 
Nemcsak ; — a liberális theologia álláspontján az apos-
toli hitforma első cikkelye is érvénytelen. Ha ugyanis 
a szent írás egész tartalma kizárólag csak a prophetak 
és apostoloknak tulajdonítandó ; ha az események min-
denkor az általunk ismert változhatatlan természettörvé-
nyek alapjan magyarázandók ; ha a bibliai teremtéssel 
szembe az örök teremtés fogalma állítandó, ugy hogy 
e pantheisticus felfogás alapján a világ Istenben és Is-
tentől, de nem Isten altal van ; s ha végre Krisztus 
szavaitól, amennyiben ezek az absolut igazságokra vonat-
koznak — tudva, hogy ő is csak ember — a teljes bi-
zodalmat meg kell vonnunk : akkor az isteniéti bizonyí-
tékok érvényességének elégtelensége miatt a következetes 
gondolkozás előtt nincs más út, mint a személyes Isten 
fogalmatói végkép elvonatkozni, s a dualismus nehézsé-



gein egy oly világnézlet alkotása által segíteni, a mely-
ben maga a világ az örök, a végtelen, az isteni. 

Ennyire a liberálisok nagyobb része még sem megy. 
A keresztyén hit egy vagy más sark-tételéhez még ra-
g a s z k o d n a k , érezvén, hogy az élet viharos tengerén 
nem a negatió, hanem a hit az egyedüli megmentő 
sajka. De mily ingadozó alapon kell állania az oly theo-
logianak, amely, hogy keresztyén maradhasson, kényte-
len sajat consequentiáitól elállani, azokat megtagadni s 
a melyben nincs bátorság a végeredmények szigorú 
levonasára. Nem lehet tartós az az épület, melynek 
alapjat ingatják meg, s nem maradhat keresztyén 
tovabbra is az olyan, aki ép azon tényeket és igazsá-
gokat tagadja, amelyekkel a keresztyénség, mint élet-
hatalom a vilagba lépett. A tömeg tapsolhat, s ez irányt 
szabadelvűnek és tudományosnak is tarthatja, de komoly 
és higgadt gondolkozó előtt az a legjobb esetben sem 
egyébb, mint önamitás, öncsalás. 

A liberális theologia kecsegtető reményekkel néz 
a jövő elé. Az egyházi élet sülyedéseért a bősz ortho-
doxiát teszi felelőssé — ezt csak bűnbaknak tartja. 
Erősen hiszi, hogy ő fog segíteni a bajokon. Evangye-
liumi egyházunk újjászületésének ki ne örvendene, de 
— sajnos — ennek bekövetkezését minden más, csak a 
liberalismus nem készíti elő. Vihart, mennydörgést igen, 
de termékenyítő áldott esőt nem hoz. Kiürítette a tem-
plomokat, de megtölteni nem képes ; porba tiporja az 
egyház hitvallásait, de a nekivadult tömeg lelkében 
nem képes egyetlen vallásos eszmét ébreszteni. 

A liberális theologiának nincs jövője, az csak a 
bibliai keresztyénség évszázados fáján élősködik ; abból 
szívja az életnedveket, az egyháztól elszakadva benső 
üressége, féktelensége pusztulást hozna rá.| 

Szóval a liberális theologia jogtalanul kérkedik 
tudományosságával; elvei következetesen keresztül vive 
pantheismusra vezetnek, már pedig ilyen világnézlet 
a keresztyénség lényegével kiegyeztethetlen. 

Arra serkentsen hát e theologia minket, hogy tu-
dományos munkálkodásunkkal az evangyeliomi üdv-isme-
retek rendszerét minél alaposabban felépítsük. Ha vizs-
gálódásunk személyes üdv tapasztalaton — vallás-erkölcsi 
hűségen fog nyugodni, a keresztyén igazságok nagyszerű 
alkotmányát nem csak, hogy meg nem rendítjük, de 
sőt mindinkább fenségesebb, istenibb fénybe borítjuk. 
Mi is theologusok vagyunk, de tudjuk, hogy a látha-
tatlan, örök Istenről csak azután szólhatunk, miután ő 
mar szólott mi hozzánk.*) Mi is szabadon érezünk, 
gondolkodunk, mi is — ha ugy tetszik — liberálisok 
vagyunk, de szerintünk az igazi liberálismus a minden-
napi értelem diktátori hatalma alól való kiszabadulásban 
all ; mi is szeretjük s becsüljük a tudományt, de nekünk 
az nem királyné, ki a világot s az emberi életet saját 
ideái szerint construálja, hanem csak egy szolgáló, ki 

*) Igen szép kijelentése az orthod. theolog. alapelvének: a 
szt. irás mindenük. Ez az első és utolsó fórum. M. E. 

az Isten igéjének gyertyájával kezében Isten nyomait s 
utait kutatja a világban és az emberi szivekben. Mi is 
azt kérdjük : Mi az igazság ? S e szót szent komolyság-
gal vesszük ajakinkra ; de mi ezt csak azért merjük kér-
deni, mert mi őt ismerjük, aki nem csak igazság, hanem 
vt és élet is; ez igazság akkor is megmarad, mikor a 
liberális theologusok fövényre épített rendszerei már rég 
összeomlandottak. * 

Ezekben kívántam Kreibig superintendens alapos 
értekezését bemutatni. Ami cikkében lényeges, s nem-
csak speciális német, hanem általános ker. egyházi ér-
dekkel bír, nem mellőztem el. 

Most már azt a merész kérdést kellene felvetnünk: 
miben van igaza s miben nincs igaza Kreibignek ? Mert 
szerény nézetem szerint sokban van igaza, de nem min-
denben. 

De egyszerre legyen elég ennyi, a nt. szerkesztő 
úr szives engedelmével a felvetett kérdés tárgyalását 
egy más cikkemnek tartom fel. Masznyik Endre, 

tiszaföldvári ev. s. lelkész 

Az „Unbewuss t " bölcsészete. 
(Folytatás.) 

Egy igen érdekes fejezetben annak megmutatására 
vállalkozik Hartmann, hogy nemcsak a tudattalan lelki 
működés található fel a növény országban, hanem bar az 
állatinál sokkal alacsonyabb fokon, a tudatosság is. Hogy 
a növénynek van szerves képző tevékenysége, természeti 
gyógyereje, reflexmozgása, ösztöne, szépség iránti hajlama, 
ezt a növényélettan ujabb felfedezéseivel ismerős olva-
sónak nem lesz nehéz elhinni. A morphologikus typus 
szintúgy megvan a növényeknél, mint az állatoknál. 
Bizonyos határok közt az eldarabolt növény részeiből re-
producolódik a typus. E szaporodás ugyanazon elvek 
szerint történik s a fejlődés első időszakaban oly nagy 
az egyenlőség növény és növény közt, hogy a tudattalan 
psychikus tényezőt kénytelenek vagyunk számításba 
venni. További folyamán a fejlődésnek itt is küzdelem 
folyik a szervező lélek s a materialis elemek visszaképző 
s alakbontó törekvése közt. Itt is a sejtek szolgálnak 
chemicai laboratóriumul, csakhogy az állatoknál a sejtek 
változatosabbak s a sejtállomány gazdagabb. Minden 
sejt csak oly anyagot szív fel, melyet felhasználhat. 
Megvan a nedvkeringés ugy a sejtben mint az egész 
növényben. Magát a resorbtiot sem nevezhetjük inár 
mechanismusnak, mi kizárná a táplálék megválogatását 
s helyes elosztását. Hát az egységes tervet mutató to-
vábbi fejlődést, hogy nevezhetnők mechanismusnak. Van-
nak növények, melyek a leveleik közé tévedt bogarat 
bezárják s annak rohadt testével táplálkoznak. (Dionea 
muscipula, Eillandsia utriculata, Drosera stb.) De legcso-
dásabbak itt a nemi szaporodást eszközlő készülékek, a 
virágok. Itt rendesen a porhon magasabb a himszálak-
nál; csüngő virágoknál megfordítva. Szél és bogarak 
közvetítik a termékenyítést. 

Azért van a virágoknak ragyogó szine s messze-



terjedő illata, hogy a bogarakat odacsalják, azért van a 
virágkehely alján az édes nedv, hogy az érette alábuvó 
bogár lábaival letörülje, vagy felszedje, s más virágba 
átvigye a himport. Sok virág virágkoronáját bezárja az 
eső és éjjeli harmat elől. Van egy tengeri fü, mely 
gázkifejlesztés által akadályozza a viznek a virágot védő 
levéledények közé nyomulását; más vizi növények a 
száraz termékenyítés kedvéért nem virágzanak előbb, 
mint mikor száraik a viz felszínét elérték. A Vallisneria 
széthulló himszálai addig úszkálnák a viz felszínén, mig 
a nővirágot meglelik, mely így megtermékenyíttetvén, 
összehúzódik. Némely virágmagnak szárnya van, hogy 
a szél tovahajtsa, másik kis horoggal akaszkodik az 
állat szőrébe, hogy arról másutt ledörzsöltessék. A vizi 
növények magvai nehezek, hogy fenékre szálljanak, a 
magas fáké könnyűek, hogy vízbe esve is partra kerül-
hessenek. Kevésbé levén a növénynél egységes a szervezet, 
a visszapótlás nem a veszteség helyén történik, hanem 
ott, hol azt kényelmesebben teheti. De azért a gyógyerő 
itt sem hiányzik. A szemérmes érzőké (mimosa pudica) 
leveleinek összehúzódását csak az nem mondhatja reflex-
mozgásnak, ki idegek és izmok nélkül sem érzést, 
sem mozgást nem tud képzelni. Ismeretes, mily erőfe-
szítésre képesek a növények fény utáni törekvésükben, 
s e mozgásokat elég gyorsan is hajtják végre. Mily 
célszerűen fogózkodik a kúszó növény, s ha egy nö-
vényt már kiölt, siet másik után nyújtani ágait. 

Azt, hogy a növényeknél van bizonyos fokú tu-
datosság is, azzal hiszi Hartmann bebizonyíthatni, ha 
az állat- és növényország közti úgyis bizonytalan határ-
vonalat eltávolítja. A geologia szerint több mint való-
színű, hogy a földön eleinte oly lények léteztek, melyek-
nél az állati és növényi sajátságok még nem különződ-
tek el. Az állatországot ugy lehet tekinteni, mint a 
növényország élődijét, mint a gombák nagy osztályát, 
mely gomba noha morphologikus analógia alapján eddig 
a növényekhez számíttatott, csak növényi parasitának 
mondható, hiányozván nála az, mi által a növény a 
szervetlen anyagot szervessé változtatja : a chlorophyll, 
miért aztán utalva van a kész szerves anyagok fogyasz-
tására. Alsóbb fokon e növények elvesztik leveles 
typusokat, egyszerűen tagolt, kerek, átalában zárt alakot 
öltenek. Ellenben meglepő hasonlatosság van a magasabb 
növényi alakok s az alsóbbrendű állatok közt. Némely 
korallok káposztafőhöz hasonló alakot vesznek fel egy-
másra boruló karjaiknál fogva, mások girbe-gurbe ágakat 
látszanak hajtani; az ágak végén még a virág sem 
hiányzik, mi a növés és secretio következtében áll elő. 
De vegyileg sem lehet a különbséget az alsóbbrendű 
növények és állatok közt megállapítani. Kovás növények 
és kovás állatok például egyként léteznek. Szájnyílás, 
gyomor, sok bélféregnél s ázalagnál hiányzanak. S a 
polypok, (ezek elfogjak zsákmányaikat s verekednek 
felette) ázalagok, bélférgek nem bírnak idegekkel ; még 
sem vonhatni meg tőlök az érzés, mozgás képességét, 
nem bizonyos fokú tudatot és szándékos tevékenységet. 

Az élet tulajdonképeni első eleme a protoplasma, e lé-
genytartalmu, tojasfehérnemü anyag, mely első eleme 
a növénynek ; ez már képes materialis hatásokat vezetni 
a lélekre. Ne feledjük azonban, hogy a növénynek az 
inger elfogadására s vezetésére nincsenek oly tökéletes 
eszközei, mint a magasbbrendii állatoknak. Ezért a 
napraforgót megfordítja ugyan a fény inger, de lassan. 
Az állati ideg egy másodperc alatt ioo lábnyira vezeti 
az ingert, míg a növényi sejtek csak néhány millimé-
ternyire. 

Még egy lépés van hátra : az anyagnak meganyag-
talanitása, megmutatása annak, hogy amit matériának 
nevezünk voltaképen nem más, mint akarat és képzet. 
Hartmann mindenütt, ahol csak szóba jön a közönséges 
materialistikus világnézlet, meggyőzőleg bizonyítgatja 
annak tarthatlanságát. Miket a természettan elválaszt: 
anyag, törvény, erő, az nem három, csak egy. A phy-
sika kénytelen túlmenni az eszméken, beszélni tömecsek-
ről, atomokról s ez utóbbiakról elismerni, hogy azok 
nem lehetnek kiterjedtek. Ezzel el kell ejteniök az anyag 
és erő közt tett megkülönböztetést ; a törvény pedig 
nem egyéb mint bizonyos módja az erők hatásának-
Maradnak hát az erők vagy még találóbb szóval ne. 
vezve atomerők. 

Az atomerőben, mely vonzani vagy taszítani tö-
rekszik, megkülönböztethetjük a törekvést mint tiszta 
actust s annak célját a törekvés tartalmát vagy tárgyát. 
A törekvés mint ilyen addig van mig a kivitel meg 
nem történt, míg mint eredmény nem realisálódott. E 
cél nélkül nem volna rá ok, miért vonzana, miért nem 
inkább taszítana az atomerő, szóvei céltalan, tartal-
matlan s eredménytelen törekvés lenne az. A törekvés-
nek kell tehát birnia önmeghatározásának képével vagy 
képzetével; csak ha a törekvés e „mi^-je idealiter elő 
van irva, akkor lehet a törekvés határozott és követke-
zetes. Akkor a törekvésnek logikai szükségessége van. 
E törekvése az atomerőnek nem más, mint az akarat, 
melynek tartalmát vagy objectumát annak tudattalan 
képzete teszi, amire a törekvés leend. Ebből kitűnik, 
hogy az akarat metaphysikai fogalmát nem szabad az 
erő physikai fogalmával felcserélni, mely csak physikai-
lag első, de az akarathoz képest csak levezetett fogalom. 
A képzetnek mi köze sem levén a helyhez, magától ért-
hető, hogy az reális térben nincs. Az akarat az idealisnak 
áthelyezése a reálisba. De mert az akarat productumának 
nem kell az akarat előtt létezni, az akaratnak sem szük-
ség reális térben létezni. „Akarat és képzet — mondja 
Hartmann — mindketten tértelen természetűek, ameny-
nyiben csak a képzet teremti először az ideális tért s 
csak a képzet realizálása altal teremti az akarat a reális 
tért. Miből következik, hogy az atomakarat vagy átmérő 
épen nem lehet valami téri, mivel mint Schelling mondja 
extensione prius est. 

A monismus s pluralismus vitaját, melyet inductiv 
uton az előbbeninek javára döntött el, megpróbálja Hart-
mann apriori is megoldani. A tudattalan egy sem nagy 



sem kicsiny, sem itt nincs, sem ott nincs, sem végetlen, 
sem véges, sem alak, sem pont ; nem tűr meg semmi 
téri természetű különbséget, mi nem zárja ki, hogy e 
különbséget feltételezze. Egy lény az, a mely hat, csak-
hogy más módon és másutt. A létezők közti minden 
különbség téri és idői meghatározáson nyugszik. Ez a 
Schopenhauer-féle .princípium individuationis.* Ha az 
egyedek nemcsak functiói, modulatioi volnanak az egy 
lénynek, de a substantiák sokasága volna alapja az 
iridividiumok elválasztottságának : köztük semmi reális 
viszony nem volna lehető. Ezt Leibnitz jól érezte; ezért 
segített magán a praestabilita harmónia felvételével míg 
Herbert megmaradt az egymást háborgató sok létező 
mellett. De a sok substantiat egymással, vagy akár 
egy fő substantiával lehetetlen harmoniaba hozni. , Nincs 
egyéb hatra, mint a pluralismust ismét monismusba ol-
dani fel, visszatérvén Spinozahoz az absolutot mindent 
befoglaló korlátlan substantiának tekinteni, melynek az 
egyesek, a sok csak integráns részei, momentumai.4 A 
leggenialisabb vallasi és philosophiai rendszerekben ott 
találjuk a monismust. A keresztyénségnek is ez teszi 
lényegét, habár mindig eretnekítette „de — jósolja 
Hartmann — véleményem szerint közel van az idő, 
midőn a keresztyénségnek is monistikussá kell lenni 
vagy vesznie kell. * Ezután az ujabb német bölcsészet 
absolutjának, — mely szintén nem bír tudalommal — 
történeti fejlődését vázolván, a jelennek feladatát abban 
leli, hogy az eszmén mint ilyenen túl kell menni egy a 
gondolkozáson kivül attól függetlenül létezőre, egy min-
den gondolkozást megelőzőre, egy a gondolkozás előtti 
létre. A theologus bölcsészek tévednek, midőn istenről, 
mint személyiségről beszélnek, istennél nincs reflexió, 
miután nincs magát kitől megkülönböztetni. Ezért — 
eltérőleg Spinozától — Hartmann a vallási jelentésű 
isten szót nem is hajlandó használni az „ Unbewusst4 

helyett. Hiszen ha öntudatos volna, akkor igaz jogon 
lehetne őt okolni a világban levő rosszért, és semmiféle 
theodicaea nem mentené ki. ,Az egész világprocessus 
— így fejezi be Hartmann a monismusról szóló fejtege-
tését — egyetlen célra szolgál: a képzetet az akarattól 
tudalommá emancipálni, hogy annak emancipatiója altal 
az akaratot nyugalomba helyezze. Ha ez tudalom nélkül 
el volna érhető, vagy már egy ily tudalom istenben 
meg volna; az egész világprocessus céltalan volna.4 

(Folytatása következik.) 

Dr. Bihari Péter. 

B E L F Ö L D . 
Szózat! 

a tiszáninneni ref. egyh. kerülethez. 

Egy idő óta úgy latszik, mintha hazánkban a 
protestantismus organizmusaban valamely eddig lekötött 
ér szabadult volna fel, mely mozgasra indítja az eddig 
holt tagokat! A hol századokig nem látszott az evan-

gélium világossága, ott most k i s e b b - n a g y o b b fénynyel 
lövellik fel ! 

Szeged küzd előre, Szolnok, Kaposvár stb. alakulnak 
vagy affilialják magukat — a partes adnexae-ben a 
duna-melléki e. kerületnek rendes missiói állomása van 
— a dunántúliban maga a buzgó Főpásztor, s a lelkes 
Körmendy követnek el mindent, hogy a szét szórt cson-
toknak evangeliumi eledelt adhassanak ; szóval mindenütt 
élet és mozgás tapasztalható a lelkek országaban. 

Kihalt -- természetesen -— az a századok előtti 
buzgóság már, midőn egy tősgyökeres magyar kalvinista 
varos (Hódmezővásárhely) jól tartotta az egész éhező 
Maramaros vármegyét ; de azért ha nem csurran, cseppen 
— ez is ad, amaz is ad, s szeretem hinni, hogy majd 
csak kerül valami a szegény brekinszkai és becskai mis-
sionáriusoknak egy-egy palástra s a híveknek bibliára, 
énekes könyvre stb 1 

Egy olyan felszabadult ér lüktetésről olvastam én e t. 
lapok mult évi 50 számában ott az ország felső határ-
széle felé, Zemplén megye felvidékén, hogy a Homonnán 
összegyűlt protestáns testvérek meghívták magukhoz 
Böszörményi Károlyt a málcai ref. lelkészt ; egyesülni, 
szervezkedni kezdenek — hogy helyben istenitiszteletet 
tarthassanak, urvacsorában részesülhessenek stb. 

Többen vannak száznál ! Egyesült prot. leányegy-
házzá kezdenek alakulni. 

Azóta — nov. 28-tól — majd három hó mult el, 
s a buzgó Böszörményi tudósításán túl egy szó sem hang-
zik ez ügyről. 

Pedig lám, a homonnai atyafiakban nem aludt el 
a buzgóság, szervezkedni akarasuk nem fellobbanó szalma-
tűz, hanem komoly valóság volt. Február 6-ára ismét 
hívtak Böszörményit, ismét istenitiszteletet tartottak, 
mely alkalommal — világ baiuultára — niég német kö-
nyörgést is kellett mondania az oda Európa minden ré-
széből gyúlt protestánsoknak, mikor is — templom után 
— a jó német atyafiak a messzeföldről jött magyar 
papot örvendezve ölelgeték körül. 

Itt tehát a buzgóság meg van, egy kis ápolásra 
— talán egy erősítő, lelkesítő főpásztori szózatra, talán 
egy esperesi szíves látogatásra is — volna szükség ! 
Videant consules ! tekintsék meg a tiszáninneni e. ker. 
nagy nevú vezér férfiai azt a kis evangeliumi telepet — 
területükön ; lássák meg a magasban repülő sasok, az 
alant szorgalmasan dolgozgató hangyákat — segítsék a 
mi hitünknek cselédeit azzal a mivel lehet ! itt igazán 
alkalmazható Pál I. Kor. 3, 12, 13, megirt mondása — 
és bizony mondom, a homonnai atyafiak építése meg-
marad. 

En a messze távolból emelem fel szózatomat, egy-
házam virágzásáért munkálkodó lelkem készt erre — 
halljátok meg Ti, nagy nevű vezérférfiak, s ne feledkez-
zetek el a rátok bizott nyájról — hogy ahol egyszer 
az evangélium világossága fellobbant, ne aludjék el ismét, 
hanem terjessze tovább áldott fényét az emberi lelkek 
megszenteltetésére ! Vigil. 



I R O D A L O M . 
»A papok életbiztosítása4 cím alatt gróf Lónyay 

Béla egy kis füzetet bocsátott közzé, amelyben töme-
ges életbiztositásra hivja fel a házas papokat, kik annál is 
inkább rá vannak utalva arra, hogy családjuk jövőjét bizto-
sítsák, mert fizetésök csak ritkán áll arányban működé-
sökkel s igy nincsenek azon helyzetben, hogy családjo-
kat összetakarított filléreikkel mentsék meg a nyomortól. 
S ép azért, mert a papok fizetése oly csekély, hogy 
abból még életbiztosítási dijat sem tehetnek félre, szerző 
erre szolgáló jövedelmi forrást is jelöl ki számukra, 
amely legkevésbé sem jő összeütközésbe társadalmi állá-
sukkal. Ajánlja ugyanis, hogy a papok vállalják el a 
biztosítási ügynökséget, amire különben már sok példa 
van ; — ha csak 150 forint biztosítási dijjat juttatnának 
is évenkint egy önként vállalkozó biztositásí társulat 
pénztáraba, már a saját életüket is biztosithatnák 1000 frt. 
erejéig. — Minthogy azonban bármely társulat csakis 
tömeges biztosítás esetén nyújthatna kedvezményeket 
a feleknek, szerző egyesülésre hivja fel a házas papo-
kat, amely egyesülés módozatait később ígéri kifejteni. 
Mindenesetre életrevaló és humánus eszme ! 

Könyves Tóth Kálmán lapunk utján értesíti lel-
késztársait, hogy a folyvást jelentkező megrendelők 
iránti tekintetből a ,Hi t Temploma® című mü előfizetési, 
illetőleg megrendelési határidejét f. é. március hó végére 
allapítja meg. 

Debrecenben ifj. Csáthy Károly kir. gazdasági 
tanintézeti könyvárus bizományában megjen t : A vallás-
felekezetek és lelkészekre vonatkozó magyar, főleg büntető-
törvények magyarázata. Irta Körösi Sándor köz- és 
valtó-ügyvéd, 1848/49. honvédszázados, hadbíró, jelenleg 
a magyaroszági reformátusok debreceni főtanodájában 
nyilv. r. jogtanár. E munka címe kimeríti tartalmát. 
Terjedelme 60 lap. Szerző tulajdona. Ára 40 kr. 

Sopronban, Reichard és Litfass nyomdájában igen 
csinos kiállításban, Páholydalok cím alatt költeményfüzér 
jelent meg Dengi Jánostól, melyben a költő 47 két 
stróphás versben szól páholyban gukkerező szíve válasz-
tottjához. Minden versikében egy-egy csinos gondolatot 
pöndörit ki ; a legtöbb, végén csattan mint az ostor. 

Tettey Nándor és társánál Budapesten megjelent : 
A tanításról elemi népiskoláinkban. Irta Sziillő Géza kir. 
tanfelügyelő. 46 lapra terjedő füzet, mely a népiskolai 
tanítás-módját minden oldalról bemutatja, s hasznos 
utasításokat, szükséges tudnivalókat népies modorban 
közöl a néptanítókkal. Ára 60 kr. 

, A keresztyén egyház történelme. Irta Warga 
Lajos, sárospataki theol. tanár. I. kötet, a reformatio 
előtti korszak, vagy a katholicismus fejlődése, az egyház 
egyetemes uralma és hanyatlása. Kapható Pfeifer Fer-
dinánd kereskedésében Budapesten és szerzőnél Sáros-
patakon. 1880. ' E kitűnő munkáról legközelebb bővebben. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Kun Bertalan superintendens 

és Edes Albert ny. ref. esperes, a megyei közgyűlés 
altal Borsodmegye bizottsági tagjaivá választattak. — 
A m. k. igazságügyi miniszter az illavai orsz. fegyinté-
zetnél rendszeresített ref. lelkészi állomásra f. hó 5-én 

j Yáradi Bálint, vajai helyettes lelkészt nevezte ki. — 
A magyar-igeni ref. virágzó egyházközség e hó 6-án 
Nagy Károly hidalmási papot választotta meg lelkészül. 
— A vallás- és közoktatásügyi miniszter Chotvács Endre 
budaméri ev. lelkészt, a sáros-zempléni esperesség pénz-
tárnokát, Abos község részére ideigl. iskolalátogatóul 
nevezte ki. — Ballagi Géza sárospataki jogtanár a sá-
rospataki Önkénytes tűzoltó-egylet f. hó 13-án tartott 
közgyűlésén ezen egylet választmányi tagjává választatott. 
— Torda-Aranyos megye Bágyon községében olvasó-
egylet alakult, melynek elnökévé, az egylet alkotójat, 
Barkó József ev. ref. lelkészt választották. — Székely-
földvári ref. lelkészszé f. hó 6-án közfelkiáltással Bíró 
Aron választatott meg. — Bierbrunner Gusztáv ó-kéri, 6W-
cer Frigyes kiszácsi, és Pfeifer István bulkeszi ev. lelké-
szek bácsmegyei bizottsági tagokul választattak meg. — 
A győri ev. egyháznál rendszeresített felügyelői állomás 
a derék id. Peregi Mihály elhunytával üresedésbe jővén, 
annak választás utjáni betöltésére f. hó 6-án közgyűlés 
tartatott . Dr. Belicay Elek választási elnök felolvasta az 
értekezletileg megállapított névsort, mely szerint a fel-
ügyelői állomásra Nagy Pál polgármester és ideigl. fel-
ügyelő kijelöltetett. Erre szűnni nem akaró éljenzések 
mellett Nagy Pál ur felügyelőnek egyhangúlag megvá-
lasztatott. Szintén közfelkiáltással választattak meg : dr. 
Belicay Elek a 16 tagból álló iskolaszék elnökének, Szen-
drői Sándor ügyésznek, Mayer Nándor a 10 tagu pénz-
ügyi bizottság elnökének, Günther Gyula pénztárnoknak, 
Fadgyas Pál jegyzőnek, végre Tüske Dániel gondnok-
nak, miután Horváth Károly, ki évekig viselte e hivatalt, 
a választást határozottan visszautasította. Választás után 
Karsay Sándor superintendens és győri lelkész, emelke-
dett hangú lelkes beszédet tartott az újonnan valasztott 

I felügyelőhöz. 
* Révész Imre haláláról (óh hogy erről kell meg-

emlékeznünk 1) a következő gyászjelentéseket adták k i : 
A debreceni reformált gyülekezet nevében, fájdalmas 
szívvel tudatjuk dr. Bévész Imrének, szeretett lelkipász-
torunknak, a magyar akadémia tagjának s a tiszántúli 
ref. egyházkerület levéltárnokának, folyó hó 13-án este 
8 órakor, életének 5 5-ik, — itteni lelkipásztorkodásá-
nak pedig 25-ik évében történt váratlan halálát. Az 
országos hirü tudósnak, a magyar ref. egyház egyik buzgó 
lelkészének temetése, f. hó 15-én kedden délután 3 
órakor, végakaratához képest, a kistemplomban tartandó 
egyszerű ima mellett fog végbemenni. Debrecen, 1881-
dik év február hó 14-én. Révész Bálint és Sápy Sámuel, 
a debreceni ref. egyház presbyteriumának elnökei. — A csa-
ládi gyászjelentés pedig így szól : A pótolhatatlan vesz-
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teség legfájóbb érzetével jelentjük forrón szeretett ked-
ves jó férjem, édes jó atyánk, testvérünk, illetőleg vőm 
Révész Imrének, a theologia doktora, a debreceni ref. 
egyház egyik lelkipásztora, a magy. tud. akadémia le-
velező s a történelmi társ. választmányi tagjának, a 
tiszántúli ref. egyh. k. levéltárnokának f. hó 13-án esti 
8 órakor, életének 55-ik, boldog házasságának 25-ik évé-
ben, 7 órai kinos szenvedés után, agyszélhüdésben tör-
tént hirteleni gyászos kimultát. A megboldogult földi 
részei folyó hó 15-én d. u. 3 órakor, előbb a piac-utcai 
1822-ik számú lelkészlaknál, majd a ref. kistemplomban 
tartandó és pedig határozottan kifejezett akarata szerint 
egyszerű halotti imából álló rövid gyászszertartás után, 
cegléd-utcai sírkertben fognak örök nyugalomra letétetni. 
Mely gyászos alkalomra a boldogultnak rokonait, bará-
tait, ismerőseit s általában a résztvevő közönséget tiszte-
lettel meghívjuk. Debrecen, 1881, február 14-én. Az 
elhunytnak bánatos özvegye : Vecsey Johanna, árván 
maradt gyermekei: Kálmán és Gizella, bánatos testvérei: 
Révész Pál és özv. Sarkadi Dánielné, Révész Zsuzsanna, 
fölötte kesergő jó napa : özv. Vecsey Józsefné, az ösz-
szes nagy kiterjedésű rokonság nevében is. »Nekem mind 
életemben, mind halálomban nyereségem a Krisztus.* 
Filipp. 1,21. 

* A nagykárolyi ref. egyházmegye egyik tanács-
biráját, Ujlaky Gábor vitkai lelkipásztort tavalyi nov. 
hó óta, több mint két hónapon át folytonosan üldözte 
valami istentelen gyújtogató gonosztévő. Azon két 
hónap közben olvastuk mi is a »Nagybánya és Vidéke1 

című lapban, hogy Ujlaky lelkészen minő injuriákat 
követ el az a bizonyos bosszúálló. A hatóság azonban 
ugy látszik fülebotját sem mozgatta, a gyújtogatás szé-
pen folyt tovább, a tettesnek máig is bottal ütik a 
nyomát. E gyujtogatásokról Révész Balint püspökhöz 
Debrecenbe következő jelentés érkezett : „Vitka szat-
mármegyei község ref. lelkésze 1880. nov. 2-től kezdve 
egész 1881. jan. 9-ig követkeső szerencsétlenségeknek 
lett martyrja. Nov. 2. 3. és 4-ikén mindenkor délutáni 
3—4 óra közt gyújtogatás következtében elvesztette 
gazdasági épületeit, eszközeit és 300 frt értékű takar-
mányai. Nov. 6-án délelőtti 11 —12 óra közt kigyúlt a 
lelkészlak. Templomban elhelyeztetvén az anyakönyvek 
és a pap ingóságai, a szomszéd Olcsva lelkészéhez 
kényszerült menekülni, s onnan járt át lelkészi teendői 
végzése végett. — Megszűnvén a gyújtogatások, a le-
fedelezve volt iskolatető újra íelveretett s a lelkész visz-
zatért. — Dec. 2-án kigyúlt azon földmives istállója, ki 
a lelkésznek menhelyet adott házánál s megégett a 
lelkész minden ingósága. Újra visszatért az olcsvai lel-
készhez. Dec. 26-án visszatért a lelkész, nejét gyermek-
ágyban hagyva Olcsván, 1881. január 5-én visszatért a 
papné is. — január 7-kén 3—4 óra közt délután a 
helyreigazított lelkészlak újra kigyúlt s a papné csecse-
mőjével együtt félholtan ragadtatott ki a lángok közül. 
— január 9-én vasárnap közvetlen az istentisztelet meg-
kezdése után, kigyúlt a lelkész egyetlen még megma-

radt szalmakazla. A hivek mentek oltani: közben egy 
más felekezetű ember vasvillával rontott a lelkészi csa-
ládra, de a hivek közbevetették magukat s megakadá-
lyozták a paplakba nyomulását. A szegény megrémült 
lelkésznő elejtvén csecsemőjét, elájult.* 

* A zilahi ref. főgymnas ium pénztáránál nagy 
sikkasztás történt. Az erdélyi ref. főkonzisztorium (10 év 
után ez úttal első ízben) vizsgáló bizottságot küldött ki 
a zilahi ref. főgymnasium pénztárának s pénztári okmá-
nyainak megvizsgálása céljából. A vizsgálat azonban 
kissé elkésve jött, mert a szó szoros értelmében a nép 
filléreiből épült s fentartott iskola pénztárában a kikül-
dött bizottság 3600 forinton felüli hiányt fedezett föl, 
mely Összeget a volt pénztárnok Márkus Sámuel tulaj-
donította el s használta fel a maga céljaira. A pénztár-
nok hosszú időn keresztül állandósított köztanitó volt, s 
csak a mult őszszel mondott le hivataláról, hogy csak 
egyedül az iskola pénztárát kezelje, melyet 10 év óta 
azonkívül is kezelt. Bár dicsekvő és lukullusi fényűző 
volt, — irja a B - t, azért senki sem hitte, hogy sikkasz-
tásból telnék a sok lakoma. Ha őt nem is, de családját 
mindenki sajnálja. Hir szerint kölcsönnel fog ideiglenesen 
a hiány pótoltatni. 

* Losoncról a következő sorokat vettük : Ágostai 
egyházunk sorsjatéka ügyében, a rendező bizottság kö-
vetkezőket ajánlja a közönség becses figyelmébe: >a 
601 nyeremény tárgy derék arany ezüst művészünk 
Steinhöbel Lajos úr által nagy szakértelem s Ízléssel 
kiállítva, Wankovics helyi kereskedő cég kirakatábán 
megszemlélhető ; valamennyi igen jól sikerült értékes 
t á rgy ; de különösen kiváló s mindenkit meglepő a 12 
személyre összeállított teakészlet, az óriás ezüst tálca, a 
belől aranyozott gyönyörű csészék s egyéb kellékek :® 
»a sorshúzás egy, a m. k. Lotto-igazgatóság által kikül-
dendő biztos ellenőrzése mellett, visszavonhatlanul, folyó 
év márczius hó 15-kén fog a kaszinói nagy teremben 
megtartatni.* »Azon sorsjegyek, — melyekért a járan-
dóság bezárólag, folyó év március hó 14-kéig pénc-
tárnokunk Sántha Zsigmond úrhoz be nem küldetett, — 
figyelembe nem vétetnek.**) Búsbak Addm, bizottsági 
elnök. 

* Jezsuiták a szomszédban. A Franciaországból el-
űzött jezsuiták egy része, mint Zágrábból irják, Hor-
vátországban szándékozik megtelepedni. Egyik ágensük, 
kit Eugénia ex-császárné pártfogol, a jezsuiták számára 
megvette a dankoveci uradalmat, a mely a zágrab-
varasdi országutban fekszik. A vételár 200.000 frt. Em-
lítést érdemel, hogy a dankoveci uradalom 120 évvel 
ezelőtt a zágrábi jezsuiták birtokában volt, később II. 

József idejében elkoboztatott tőlök s most a sors csodá-
latos intézkedése altal ismét birtokukba kerül. 

* Tör t én t pedig az ur 1881 -ik esztendejében, a 
kultura szabadalmazott hazájában Németországban ez 
a sajátságos eset, mely jellemző fényt vet a német köz-

*) E cikk átvételére a többi lapok is felkéretnek. 



nép mivelődési állapotára. Aschaffenburgban egy házas-
parnak volt két malaca. Ezek egyike nemrég megdög-
lött s a másik is csakhamar követte társát. A ma-
lacok gazdája erre bepörölte szomszédját, azzal vádol-
ván ezt, hogy a malacokat megboszorkányozta. A dolog 
törvényszék elé kerülvén, a biró azon kérdésére, hogy 
a malacokon volt-e valami külső sértés látható, a követ-
kezőleg felelt : „Semmi sem volt rajtok látható. A ma-
lackák este még egészen vigak voltak, ettek, i t tak: az 
ól be volt zárva, s másnap már az egyik megdöglött. 
A vádlott később az udvarra jött, s akkor boszorkányozta 
agyon a malacokat. Ugy beszélek Önnel biró ur, mint 
atyámmal, s felkérem önt hozassa el a vádlott doktor-
könyveit, azokban meg van irva, hogy kell boszorkányozni. 
Különben a vádlott mar másszor is megboszorkányozott 
bennünket, ugy hogy egész haznépünk megtetvesedett.* 
A biró visszautasította a megboszorkányozott házaspár 
panaszát, ezek azonban telebbeztek (de nem a józan 
észhez!). 

* Az isten anyja rendjellel . Rómában e héten 
nagyon sajátságos szertartás ment végbe. Monsignóre 
Pinto, braziliai követ ugyanis a portugál Villa Vicozai 
Miasszonyunk-rend jelvényeit kapta meg. Monsignore 
mindazáltal e rendjelet nem tartotta meg, hanem Ró-
mába küldte, hogy akaszszák a Della Frare templombeli 
„Madonna del Miracolo* néven ismeretes Isten anyja 
képre. A képnek a rendjellel való feldiszitése megfelelő 
ceremóniák közt ment végbe. Ennél sokkal értékesebb 
ajándékot kapott a pápa, kinek a Lombardiából nem 
rég Rómaba érkezett zarándokok ajándékul egy ezüst-
ből vert körtét nyújtottak át, melyben egy kis pénzmag, 
nem kevesebb mint 12.000 lira arany volt elhelyezve! 

* Gyászhírek. Kovásznáról jelentik Cofalvi Csia 
Albert, volt honvédhadnagy, háromszékmegyei pénztár-
nok, törvényszéki ülnök, utóbb orbai-jarási szolgabíró és 
az orbai ev. ref. egyházmegye gondnokának folyó hó 
11-én délelőtt 9 órakor 53 éves korában történt gyászos 
elhunyát. — Antal Zsigmond, a sepsiszentgyörgyi ref. 
„Mikó tanoda4 pénztárnoka s Háromszékmegye árvaszéki 
ülnöke, e hó 13-án, 66 éves korában elhunyt. — Lapunk 
zartakor értesülünk a szomorú hírről , hogy Zsolnay 
István ó-lejértói ref. lelkész f. hó 14-én végelgyengülés-
ben kiszenvedett. Béke poraikra ! 

N E C R O J L O G . 

Révész Imre. 

Mint a szomorúfűz ága búsan hajlik le a sírha-
lomra : akként hajlunk mi meg e nehéz órakban keservünk 
kimondhatlan terhe a la t t ; akként borulunk le a még laza 
sirhantokra, hogy elsirassuk pótolhatlan veszteségünket. 

Révész Imre meghalt 1 E szó nyilallott a hazan 
keresztül: egy röpke szóban annyi fajdalom. Annál 
mélyebb, annál lesújtóbb ez érzet, mert mint felhőtlen 
égből a villámcsapás, oly hirtelen és oly váratlanul jött 
a gyászhír, mely egész valónkat a velőkig megráz-
kódtata. Praecipe lugubres cantus 

* 

Egyháztörténelmünket a mult hetekben egymásután 

három nagy csapás érte. Elvesztettük Rosenauert és Fa-
britiust, a legkitűnőbb monographusokat, s ma egy hete 
örök bucsut kellett vennünk attól a nagy lélektől, kitől, 
egyháztörténelmünk épületének betetőzését varhattuk. 
Fekete gyász talpig beborita egyházunkat. Vájjon, 
hogy bírhatja el óriási fajdalmait! ? 

Kit sűrűn látogat az Ur rettenetes keze, a keservek 
iránt csak fogékonyabbá válik, de nem lesz erősebb azok 
elviselésére. A természetben is, vihar ha ujúl, a megté-
pett fán csak felszaggatja s mélyebbre szántja a seb-ba-
rázdákat. # 

Mit vesztett a magyar nemzet, s abban különösen 
prot. egyházunk ez oszlopférfia kidőltével, jelen életrajzi 
vázlata lenne hivatva kitüntetni. Oh de nem egy Necro-
log szűk keretére való feladat ennek feltüntetése ; hiszen 
tetteinek, műveinek száraz lajstromozása is felülmúlja a 
korlátokat, melyeket e rovat szűk térfogata állit föl. 

Révész Imre 1826. jan. 14-én született Szabolcs-
megyében Ujfehértón, hol atyja jegyző volt. Szakadat-
lan nélkülözések közt vergődött fel a gymnasiumba, 
s „multa túlit fecitque puer sudavit et alsit." Gym-
náziumait Hajdu-Böszörményben s Debrecenben elvé-
gezvén, ugyancsak Debrecenben végezte a theologiát. 
1844-ben a m. kir. egyetem a Schwartner-alapítványból 
pályakérdésül tűzte ki, hogy „mi az oka, hogy Magyar-
ország fennáll, és nem enyészett el, mint a hunnok, 
gepidák, avarok és más népek által a Duna és Tisza 
mellett alapított b i rodalmak/ Révész Imre ekkor 18 
éves volt, azonban pályamunkát írt e kérdésről. Kevés 
idő múlva megbánta ugyan e tettét, s művét vissza 
akarta venni, de már akkor késő volt : a birálók készen 
voltak, a jutalom kihirdettetett, s a pályázók közt Ré-
vész Imre lett a nyertes. 

Akadémiai tanulmányai befejezte után, két évig a 
3-ik, egy évig a 6-ik gymnaziumi osztály tanítója volt, 
s utolsó évben akadémiai segédtanársagot is viselt. 
1849 — 50-ben a főiskolai ideiglenes könyvtárnokság bíza-
tott reá. Már ekkor nevezetes volt rendkívüli tudomá 
nyosságáról, s különösen nyelvismeretéről. Nemcsak lati-
nul és görögül, de még héberül is igen jól tudott, úgy-
szólván beszélt e nyelveken. 1851-ben balmazujváros 
lelkészszé választatott, de mielőtt hivatalaba lépett volna, 
utazni ment. Bécsben félévig kellett várnia, mig útlevelét 
megkapta. Ez idő alatt ott a könyvtárakat búvárolta, a ma-
gyar nemzet történetére vonatkozó codexeket, kéziratokat 
és nyomtatványokat tanulmányozván. Innen Európa beu-
tazására indult s bejárta Belgiumot, Hollandiát, Helvetiat, 
Németországot, s Ausztria több tartományát. Mindenütt 
a tudományos életet s könyvtárakat s azokban a hazánk 
és nemzetünkre s a protestáns egyháztörténelemre vo-
natkozó adatokat tette figyelme legfőbb tárgyává. Utjá-
nak több pontjáról az akkori „Magyar Hí r l ap iban ter-
jedelmes közléseket adott ki. Lombard-Velencében befe-
jezvén utazását, Trieszten és Bécsen keresztül visszatért 
balmazújvárosi híveihez és kedvenc tanulmányaihoz. Éve-
ken át dolgozó társa volt a Magyar Hírlap, Pesti Napló, 
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Magyar Sajtó, Uj magyar Muzeum, Sárospataki Füzetek, 
Prot. képes Naptár folyóiratoknak és leginkább a hazai 
történelem és nyelvészet köréből számos értekezést, tanul-
mányt, biralatot, könyvismertetést tett közzé ezekben. 

A mi lapunknak 1858-tól, vagyis megalapításától 
kezdve mai napiglan, az 1869-től számítandó tíz év ki-
vételével, mindenkor legbuzgóbb munkatársa volt Annyi 
időn át állandó dísze, ékessége volt e lapnak, melyben 
közzétett cikkeiről, ha érdemileg akarnánk szólani, lehetne 
legalább is annyi mondani valónk, mint amennyire ter-
jedhet jelen életrajzi vázlatunk. 

Apróbb irodalmi működését még 1847-ben kezdte 
különféle hazai lapokban és folyóiratokban. Már az 
50-es években írt önálló műveinek csak puszta sorozata 
is elarulja, minő roppant tevékenységet fejtett ki az a 
férfi, ki most oly mély fájdalmunk tárgyát képezi. 

1856-ban Szarvason jelent meg tőle : A prot. egy-
hazalkotmány alapelvei, a XVI. századi főbb refor-
mátorok, vallástételek és egyházszervezetek bizonyítása 
szerint. 

1857-ben két nagyobb munkájával készült el. A z 
egyiket Pesten adta ki a theologiai intézet tanári kara ; 
ez, Hagenbach „A theologiai tudományok encyclopaedi-
aja és methodologiája4 című vaskos kötet fordítása. A mási-
kat Debrecenben maga a szerző adta ki; címe : „Vélemény 
a magyar prot. egyházalkotmány fő pontja felett.4 

1859 ban egyszerre két történelmi munkával lepte 
meg a magyar tudós világot. Mindakettő Debrecenben 
került ki a sajtó alól. Az egyik : Erdősi János magyar 
prot. reformátor, különös tekintettel némely magyar 
tudósok balvéleményére. A másik : Etel laka, vagyis 
Attila hun király birodalmi székhelye. 

Irodalmi nagy érdemei méltánylásául a magyar 
tud. akadémia, 1859. dec. 16-án levelező tagjai sorába 
iktatta. Nálánál méltóbbat akkoriban nem érhetett volna 
e kitüntetés, melyre utóbb még sokkal inkább méltónak 
bizonyult. A hozzákötött nagy reményeket fényesen be 
is valta, midőn 1863-ban Pesten kiadta „Dévay Biró 
Mátyás első magyar reformátor életrajza és irodalmi 
művei4 című munkáját, mely az egyháztörténelmi mono. 
graphiák közül messze kimagaslik. Az előző évben 
pedig rendkívül érdekes füzetet adott ki „A magyar 
prot. egyház szabadságának védelme, némely tekintélyes 
német tudósok megtámadásai ellen4 cím alatt, mely 
megjelent a Sárospataki Füzetek 1862-ik évi folyamá-
ban, úgyszintén külön lenyomatban, valamint német 
nyelven a berlini Prot. Kirchenzeitung 1861-iki folya-
mában. E nemben folytatott munkáihoz sorolandó még 
„Kálvin élete.4 

Balmaz-Ujvárosból két évi ott lakás után Szentesre, 
majd onnan szintén 2 év múlva Debrecenbe hivatott 
lelkésznek. Szentesi hívei rendkívül meghatottan vettek 
tőle búcsút. Szeretett lelkészök iránti hálás elismerésök-
nek azzal adtak kifejezést, hogy körükben a „Hit, re-
mény és szeretetről4 mondott remek egyházi beszédét 
kinyomatták, s egy felállítandó orgona javára árusítot-

ták el. A prédikáció rövid néhány hét alatt roppant 
mennyiségben kelt el, s az orgona alapját megteremtette. 
Szentesről 1856. májusban költözött át Debrecenbe, s 
azóta ott is lakott. 

A pátens-küzdelemben Révész Imre kiváló nagy 
szerepet vitt. Ez ügyben lapunkba irt vezércikkei a 
mindenható policáj-chef által jórészben lefoglaltattak, s 
azért legtöbbje nem jelenhetett meg, csak kefelevonatai 
s a rájok vonatkozó levelek őriztetnek gyűjtemé-
nyemben. 

A pátens ellen Debrecenben megindult mozgalom-
ban minő szerepet vitt, érdekesen adja elő Hegyesi 
Márton a Biharmegyei Lapok 31-ik számában: „Utol-
szor — úgymond — a legutóbbi superintendentialis 
gyűlésen találkoztam vele. Együtt sétálgattunk, s később 
Vályi János barátom is hozzánk csatlakozott. Eppeti a 
volt lakása előtt mentünk el. Elbeszélte, hogy annak 
egyik hátsó szobájában tartatott azon bizalmas értekez-
let, mely a pátens tárgyaban az 1860. évi januar 11-iki 
superintendentialis gyűlést megelőzte; LónyayMenyhér t 
egy bécsi bizalmas táviratra hivatkozva indítványozta, 
hogy csupán kérvényezzünk és ne tiltakozzunk a pátens 
ellen; ennek lesz eredménye. Tisza Kálmán Lónyay 
Menyhért indítványát partolta, Révész Imre szólalt fel 
ellene, határozott tiltakozást hozván javaslatba. Ez fo-
gadtatott el nagy többséggel.4 

Másutt meg, azt olvassuk róla, hogy a pátens vi-
lágban egy megyegyűlés alkalmaval a királyi biztos al-
tal a templom falara függesztett császári képet sajatke-
züleg vette le, s helyébe Kálvin képét tette (?). P2 
merészsége miatt ez a hír terjedt el, hogy elfogják, mi-
nek meggátlására a debreceni , cívisek4 éjjel-nappal 
őrködtek lakása előtt. 

Midőn a nemzet szaggatni kezdé sirhantjait, s az 
alkotmányosság hajnala derengeni kezdet t : Révész 
Imre rövid ideig mint politikus is szerepelt, de e 
rövid szereplése is emlékezetes. A közóhajtás által 
csaknem kényszerítve, elvallalta Debrecen egyik ke-
rületének képviselőségét, s az 1861-iki országgyűlé-
sen mint a határozati partnak egyik vezére szere-
pelt. Deák Ferenc törvénytudományával, közjogi isme-
leteivel csak ő mérkőzhetett. Deák felirati javaslata 
ellen tartott fényes beszéde, melyben a pragmatica 
sanctio létjogát támadta meg, a 61-iki országgyűlésnek 
egyik legfontosabb s felejthetetlen mozzanatat képezte. 
A mily rendkívüli hatást s feltűnést keltett e nagy sza-
Lásu beszéd, ép oly feltűnő volt a képviselőségről való 
hirtelen s váratlan lemondása. E tárgyban nagyon szé-
pen, s igen jellemzően nyilatkozott Ballagi Mórhoz inté-
zett im e soraiban: „Mig ti nagy erővel döntögetitek 
az ország dolgát : addig én itthon magyarázom a gyü-
lekezetnek a szentírást, gyönyörködöm az egyszerű 
szép természetben : éijel virasztok beteges kis fijam 
mellett, ki már tul van a nagy veszélyen, — altalaban 
pedig tűröm csendesen a tömegnek ellenem feltámadt 
balvéleményét és rágalmait. Igen igen kevés ember 



van itt, a ki hazajövetelemet balra ne magyarázta volna ; 
könnyelműség, hűtlenség, hazafiatlanság, sőt talán mar 
megvesztegettetés is az, a mit reám fogni szeretnek. 
Ez a jutalma annak, hogy elszakadva édes családomtól, 
hivatalomtól, tanulmányaimtól, habar egy pár hóra is, 
kitettem magamat sok kellemetlenségnek. Most már 
végképen eltemettem magamat, mondják igen sokan. . . 
Igazán mondom, hogy távolról sem hittem, hogy az 
oly kevély és zabolátlan feliratos urak tüzetes cáfolatra 
méltassanak; hogy pedig épen Deák lépjen fel, meg 
sem képzeltem. Tisztelnem kell Deák nemes önmérsék-
letét s becsületes szép lelkét. En, piszkolódásokat vár-
tam, nem Deáktól, hanem másoktól. Eljő az idő, mi-
dőn nékem a tudomány is igazságot fog szolgáltatni/'*) 

Rövid parlamenti szereplése után a politikai s ál-
talaban a közélet zajától teljesen visszavonult. Politikai 
mozgalmakkal gyakran összeköttetésbe igyekeztek hozni 
s ilynemű szereplésre rea birni, de ő attól mindannyi-
szor határozottan vonakodott ; altalában nem szerette, 
ha nevét a nyilvánosság előtt hangoztatták. Lemondásá-
val a politikai pályán nagy jövőt igérő politikai szerep-
lésének végkép vége szakadt. Beteljesült az ő kedvenc 
mondása, hogy „on revient toujours á ses premieres 
amours. * 

,Politikai szereplésénél — igy olvassuk a Honban — 
jelentékenyebb egyházpolitikai működése. Kezdetben sza-
badelvű volt, de a debreceni iégkör s egyháztörténelmi 
tanulmányai lassanként orthodoxszá s mindenek felett 
erős autonomistáva tették. A Ballagi lapjaban a Jézus 
feltámadásáról kezdett vita óta folytonos lélektani nyo-
mait lehet látni ez átalakulásnak. Később nézetének ér-
vényesítésére „Prot. egyházi és iskolai Figyelmező" cim 
alatt külön szakfolyóiratot alkotott,**) melynek több altala 
irt tanulmanya egyháztörténelmi s egyházjogi szempont-
ból első rangú fontosságú. E lapban kezdte meg a nagy 
autonom vitát a községi iskolák s altalában az allamfel-
ügyelet kérdése tárgyaban s a protestáns egyház vég-
zetteljes magatartasa ez ügyben részben neki tulajdonít-
ható. O pendítette meg a most folyó konvent dolgait 
s ezekben tevékeny .részt vett, valamint a prot. egyház-
történelmi társulat megalakitásaban is, habár néha egyes 
ajanlatai elvetése miatt ismételve visszavonult.® 

Visszavonulásainak egyébként még egyéb okai is 
voltak. Az egyik, mely legeslegújabb prot. egyházi 
mozgalmainkkal szemben való nyilvános tétlenségét ki-
magyarazza, hogy a szilárd meggyőződésű lelkes ember 
rendszerint hallgatott , hol sok „fecsegőtől* van körülvéve. 
Ugy tesz mint a gazdag ember, ki nagyban örömest űzi 
a jótékonyságot, de az utcai koldusok mellett elhalad 
anélkül, hogy nekiek valamit vetne : ezek szamara nincs 
zsebében apró pénz. 

Másik, és legfőbb oka minden nyilvános szerepléstől 

*) R é v é s z I m r e l e v e l e Ba l l ag i M ó r h o z . I ) e b r c c e n , 1861 . j u n . 

l o . G y ű j t e m é n y e m b e n . 

' * ) M e g i n d í t o t t a 1 8 7 0 - b e n , m e g s z ü n t e t t e 1 8 7 8 - b a n . B . 

való visszavonulásának, természetének és a tudományok 
iránti nagy előszeretetének tulajdonítandó. Kivált a prot. e.-
háztörténelemre vonatkozó nagybecsű könyvekkel ékes-
kedő muzeumában áldozott a tudományoknak. Révész Bá-
lint superintendens és Imre Sándor házát kivéve, más ma-
gánháznál alig-alig fordult meg ; a nyilvános mulatságokat 
kerülte. Igy meggazdálkodott idejét aztán főkép egy-
háztörténelmi búvárlatokra fordította. 

Hogy e részben többet nem termelt, annak oka 
főkép abban gyökerezik, hogy egyházpolitikai s dogma-
tikai viták elforgácsolták erejét. 1878 óta azonban, midőn 
a Figyelmezőt megszüntette, több ízben tett nyilatkozata 
szerint egész lélekkel és teljes erővel ismét hozzálátott 
félbenhagyott egyháztörténelmi munkáihoz, s lapunk mult 
évi 13-ik számában ez irányban ezt az Ígéretet tette : 
„elhatároztam magamat, és pedig mar korábban, hogy 
mihelyst körülményeim engedik, meg fogom kezdeni 
egy oly, több kötetre terjedő történelmi műnek létreho-
zását s majd közrebocsátását, amelynek címe körülbelol 
ez lesz: „A tiszántúli reformált egyházkerület történetei 
időrendben, folytonos tekintettel hazánk és a külföld 
rokon tárgyú eseményeire.® Mondanunk sem kell, hogy 
e nagyszabású munka sem gazdagithatá irodalmunkat. 
Azonban arról értesülünk, hogv Révész Imre különösen 
a magyar protestáns egyház történelmére s a református 
zsinat előmunkálataira vonatkozó nagyon sok becses dol-
gozatot hagyott hátra Ez utóbbiakon tizenöt év óta 
dolgozott. Derék fia, Révész Kálmán, a hátra hagyott 
dolgozatokban oly jártassággal bír, mikép remélhető, 
hogy azokat összeállítani képes lesz s igy a tudományos 
világra nézve nem vesznek el. 

Tanári székre két helyre is hívták : Kecskemétre a 
theologia, s Debrecenbe a magyar irodalom tanszékére. 
Protestáns szokások ellenére az egész egyházkerü-
let kérve könyörgött neki, hogy az egyháztörté-
nelmet, melyben hazánkban első rangú tekintély volt, 
a főiskolaban pár óra alatt előadja. Egyszer, 1863 vé-
gén, nagy nehezen el is vállalta s ekkori előadásait előkelő 
felnőttek is hallgatták, tanítványai pedig rajongással csügg-
tek valóban kitűnő eszmegazdag előadásai miatt rajta. 
Egy év múlva mégis visszavonult s hasztalan volt min-
den kérés A püspök s más előkelők kegyeletes gyön-
gédséggel igyekeztek rábirni, hogy nagy tehetségeit 
itt-ott érvényesítse, superintendensnek jelölték, ő azon-
ban soha mást nem fogadott egyházától, mint a levél-
tárnoki állást. A levéltárat aztán nagy munkával, s a 
tudomány mai színvonalának megfelelő rendszerben ren-
dezte is úgy, hogy ez az archivum jelenleg a 
haza legrendezettebb levéltárai közt méltó helyet fog-
lalhat el. Mielőtt a faradságos nagy munkához fogott 
volna, S A levéltárakról* igen érdekes füzetet adott ki, 
melyben nemcsak a rendezés alatt követendő elveit adta 

| elő, hanem alapos utasításokat adott mas egyházi levél-
tárak berendezésére is. 

Révész Imre azonban bármennyire visszavonult 
légyen, szívjóságát, szeretetreméltó tulajdonságát, mely 



mindig mások javára munkált, s csirája minden er-
kölcsi nagyságnak: széles körben ismerték. Nemcsak 
a szellemi nagyságat ismerő intelligentia, de a köznép 
is bálványozta. Egyházi beszédei, melyek magas szín-
vonalon voltak tartva, s „Ünnepi és közönséges egyházi 
beszédek,® „Temetési beszédek,4 „Egyházi beszédek 
Robertson nyomán4 cím alatt megjelenve, a legjele-
sebbek a magyar irodalomban : mindenkor zsúfolt közön-
ség előtt tartattak. Ha fellépett a szószékre, már napok-
kal előbb, mint eseményt hirdették város-szerte, s pré-
dikációi hallgatására a környékből is bejártak. Ujabb 
időben az utcán is csak akkor mutatta magát impozáns 
alakjával, mikor a templomba papolni ment, mi azon-
ban legutóbb, betegeskedése miatt ritkán történt. Nagy-
ban emelte népszerűségét a tömegnél, óriási dörgő 
hangja, melyről a rege azt beszélte, hogy a forradalom 
alkalmával a könyvtárt kirabolni akaró muszka katoná-
kat az riasztotta vissza, s hogy a hires Rákóczi-harang 
is ettől repedt meg (a repedés tulajdonkép az 1802-ki 
nagy égésnél történt.) 

A visszavonultan élő tudósnak országszerte nagy 
liire volt s számos kitüntetésben részesült. Említettük, 
hogy a magyar tud. akadémia tagjává választotta ; prot. 
egyházi téren szerzett érdemei méltánylatául a bécsi 
prot. theol. egyetemi fakultás által tudorsággal díszít-
tetett fel. Hazánkon kívül Német- s Franciaország egy-
házi köreiben is elismert és tisztelt volt neve s élénk 
összeköttetésben állott a legelőkelőbb szakférfiakkal. 

A magy. prot. egyháztörténelmet csak ő Írhatta 
volna meg, de a küzdelmek megakadalyozták. Számos, 
kutatási mezejétől távoleső dolgokat adott ki. Itt-ott 
apróbb polemiakat is folytatott, mint pl. Hunfalvy Pállal 
az Ellenőr 1877-iki évfolyamában az Ukkon pohárról, 
melyet ő poculum usucapionisnak tartott. „Mind e mü-
veken, hogy ugy szóljunk, meglátszik az oroszlánköröm 
s jövőben is kétségtelen lesz, hogy Révészben a pro-
testáns tudományos irodalom kiváló oszlopférfia halt el, 
de nagyon-nagyon sajnálhatjuk, hogy tudományának 
java vele együtt a sírba szállt.4 

Korán, oh felettébb igen korán tört meg e nagy 
lélek ! Az óriási csapásra senki e világon nem lehetett 
elkészülve, hanemha maga a boldogult, mert igaz ma-
rad La-Fontaine ama mondása : 

La mort ne surprend point le sage 
II est toujours prét á partir. 

* 

Halala megszaggatta minden jó magyar protes-
táns kebelét. Mennyivel inkább azokét, kiket hoza mély 
barati vonzalom csatolt! Valóban, e sorok írója megille 
tődve teheti a vallomást, hogy e lapok szerkesztőjét, 
teljes világ életében kétszer látta zokogni : több mint tíz ! 
éve mult, hogy első ízben, ma egyhete másod izben. 

Révész Imrét valami eszményi barátság fűzte össze 
Ballagi Mórral. Évtizedeken át két szív egy dobbanás, 
két testben egy lélek voltak ők. 

E nemes barátság indokait teljesen megfejtve látom 
a boldogultnak birtokomban lévő tömérdek levelében, 
melyek mindenike irodalmi érték tekintetében vetekszik 
Kazincy leveleivel, s melyek Révész Imre szerető lelké-
nek annyi kedves vonását tárják föl. 

Többek közt azt írja egy ízben szeretett baratja-
hoz : „Őszintén megvallom Tisztelt Barátom, hogy elle-
ned mint szerkesztő ellen sokszor igen keményen fel-
gerjedtem : de mint embert folyvást igazán és őszintén 
tiszteltelek és szerettelek. Sőt mondhatom, hogy valami 
varázs hatalmat gyakorolsz reám. Ha néha mintegy 
feltettem is magamban, hogy haragudni fogok ; tüstént 
elenyészett minden haragom, mihelyest megláttalak vagy 
soraidat olvastam. Sokaktól, a kik felé egykor nyílt ke-
bellel közeledtem, a tapasztalas folyvást messzebb-mesz-
szebb távolított s a keserű csalódások, a napokkal együtt 
növekedtek : benned nem csalatkoztam meg soha, s az 
ottan-ottan feltámadt gyanúk és félreértések elenyésztek. 
— Bocsáss meg ezen expectoratióért. Nem illetlen ez 
férfiakhoz sem ; sőt ugy érzem, hogy szüksége van 
minden becsületes kebelnek erre.4*) 

A két lélek benső, mélyérzelmü barátságának reá-
lis alapja a közös cél szentsége volt. Mind kettő előtt 
egy ugyanazon ideál, a hazai prőtestantismus értelmi 
suprematiájának biztosítása, s morális értékének emelése 
lebegett. S ez elég erős volt arra, liogy két oly férfiút, 
kiknek összes értelmi alkotmánya homlokegyenest ellen-
kezett egymással : egy célra törő közös tevékenységök-
ben, a legmelegebb, a legőszintébb barátságban egye-
sítsen. 

Mikor aztán a körülmények épen e közös céljokra 
nézve támasztottak életbevágó érdekű kérdéseket, midőn 
mindketten úgy vélték, hogy a hazai prőtestantismus 
lételéről van szó : erre vonatkozólag ellenkező gondolat-
világuk folytán, utaik elváltak. 

Óriási mérkőzés következett. Propertius igazat mon-
dott : Nullae sunt inimicitae nisi amoris acerbae. Nem 
hirlapirók hétköznapi birkózása volt az, hanem két hajt-
hatatlan, szent meggyőződés egymás iránt kérlelhetlen, 
kegyetlen lándzsatörése. Szerény véleményem szerint, 
az utolsó nagyszabású theologiai polémia irodalmunkban. 

* 

Csak e fogyatékos életrajzi töredékekben szólhatunk 
most (térhiány miatt) nagy halottunkról, kinek utolsó 
óráiról a Debr. Ellenőrben a következő megható leírást 
olvassuk : 

Tegnap még hallottuk őt a nagytemplom szószé-
kéből szónokolni. Az ige, melyről beszélt ez : „Beszélj 
a földdel és megtanít téged4 (Jób), — mit még január 
29-én készített el. 

Ki hitte volna ekkor, hogy a magyar prot. egyh. 
egyik legerősebb oszlopa még e napon megszűnik élni. 

Reggel igen jó kedvű volt, s a kereskedő ifjak 

*) Révész Imre levele Ballagi Mórhoz. Debrecen, 1865. dec. 17. 



báljából haza érkezett leányának tréfálva mondta, hogy 
délután együtt menjenek majd kocsikázni. 

Délben sem érzett semmi fájdalmat, csak ebédköz-
ben kapott egyszerre szivéhez s sietett ki a könyvtári 
szobába, itt a sziv-fajdalom még nagyobb mértékben 
vett erőt rajta s összeesett. Az óriási akaraterős férfiú 
fel akarta erőltetni magát a földről, de erőlködése kárba 
veszett, mert ismét visszaesett. 

A délután folyamában dr. Török, Tegze és Ujházy 
orvosok tettek látogatást a betegnél, és vágtak eret. 
Már fél tál vér ömlött ki, midőn a beteg türelmetlenül 
kérdezte, hogy miért nem vágnak már eret rajta s kérte 
hogy lábaiból is bocsássanak vért. 

Eszmélete egy pillanatra sem hagyta el, bárha 
több izben szállották meg görcsök, melyek akadályozták 
őt a beszédben. Ágyánál siró kedves nejét több izben 
vigasztalta, mondván : 

— Ne sirj édesem. Velünk van az isten. 
A szintén szünet nélkül ágya körül forgolódott 

segédlelkészének pedig csaknem a végóráiban idézte 
a biblia eme szavait: 

»Nyögök mint a galamb. Erőszakot szenvedek, 
oh Uram adj nyugalmat nekem I* 

Az orvosi segély már nem menthette meg. Min-
dig gyengébb s gyengébb lett, de nyugodtságát folyton 
megtartotta. Kedves neje gyöngéd szeretettel simogatta 
arcát, mire Révész szinte jókedvvel jegyezte meg, 
h o g y : ,olyan a te kezed mint a bársony* s kérte, hogy 
ne vegye rossz néven tőle, ha bókol. 

A halál, este valamivel nyolc óra előtt következett 
be. Csendesen, nyugodtan halt meg, a nélkül, hogy ar-
cának vonasai csak legkisebb változást is jeleztek volna. 

* 

Ravatala a kis templom melletti lelkészház könyv-
tári szobájaban volt felállítva, mely teljesen be volt vonva 
fekete posztóval. A megboldogult életének legnagyobb 
részét, sok éjjelét is itt töltötte búvárkodva, tanulmányozva, 
ide futott halála előérzetére, azért helyezték a ravatalt 
is ide. A nagy halott itt feküdt kiterítve papi köntösé-
ben. Férfias szép arca hideg, merev, de fenségesen nyu-
godt volt. 

Révész Imre már rég idő óta szenvedett szívbe-
tegségben, de a baj ily rohamosan, még nem jelentkezett 
nála. E betegség a boldogultnak családja és legbensőbb 
barátai körében, házi orvosa, dr. Török József véleménye 
alapján, mar rég tudva volt s mindig reszketve féltek a 
pillanattól, melyben e baj nagyobb mértékben talalja őt 
megrohanni. 

* 

Temetése f. hó 15-én d. u. 4 órakor igen egy-
szerűen ment végbe, mert a megboldogult gyakran 
fejezte ki óhajat, hogy őt egyszerűen, fakoporsóba s 
minden dísz és pompa nélkül temessék el. De azért e 
végakarat sem gatolhatta meg tisztelőinek roppant szá-

mát abban, hogy oda ne seregeijenek végtisztesség 
tételére. 

Egyházi kiválóbb férfiaink közül a ravatalnal meg-
jelentek : Miskolcról Kun Bertalan superintendens, Nagy-
Váradról Nagy István volt esperes és Kun Béla, Hód-
mezővásárhelyről Miklovic Balint, Nyíregyházáról Lukács 
Ödön, Mihályfalváról Szőke János esperes, Kisújszállásról 
Illyés Bálint, Mike-Pércsről Nagy Lajos, Hajdu-Bagosról 
Basa Balint, Hajdu-Szoboszlóról Soltész László, Nagy-
Kálióról Görömbei Péter, Bihar-Mező-Keresztesről Em-
ber Pál, Szalacsról Szikszay József, Nagy-Szalontaról 
Széli Kálmán stb. Mindannyian, most igazan, lelkük 
mélyéből mondhatták el : „leesett a mi fejünknek ko-
ronája.* 

A halottas ház már a kora reggeli órákban óri-
ási ember tömegtől volt körülállva, ugy hogy a haz 
előtt, a piac széles terén a közlekedés fenakadt. A há-
rom órára meghatározott temetést négy órára kellett 
halasztani, mivel a vidék számos részéből, valamint a 
fővárosból több küldöttségnek a délutáni vonattal érke-
zése jeleztetett. Számos részvét távirat is érkezett a 
nap folyamában a gyászos özvegyhez, melyek közül 
a lapok felemiitik Török Pál superintendensét, Ballagi 
Mórét, gr. Zichy Jenőét, a szatmári ref. gymnásiumét, 
és a sárospataki akadémia debreceni illetőségű hallga-
tóinak táviratát. 

Délután három órakor a piacon már alig lehetett 
mozogni. Patay István halála óta ily nagy számú közön-
ség temetésen nem volt jelen s küldöttségek érkeztek 
Budapestről, Szoboszlóról, Böszörményből, Nyiregyházá-
ról stb. Több száz helyről küldettek koszorúk, melyeknek 
egy része már nem fért föl a halottas kocsira. 

Közvetlen a temetés előtt, valóban páratlan szív-
renditő esemény fordult elő. A gyászoló özvegy 
ugyanis elannyira hihetetlennek tartotta férjének halalat, 
hogy a koporsó lezárta előtt, a halál valódiságát ujolag 
constatálni kívánta. Az orvosok összehivattak s az öz-
vegy fájdalma csak fokoztatott, midőn az egybehangzó 
vélemény a szeretett férj halálát valósággal bekövetke-
zettnek nyilvánította. 

Végre négy órakor lehozták a koporsót a meg-
boldogult első emeleti lakásából s a ref. kis templomba 
vitték, melyet a közönség zsúfolásig megtöltött. Itt Zsig-
mond Sándor hajdúszoboszlói lelkész, az elhunytnak 
egykori legkedvesebb káplánja, majdnem egy óráig 
tartott meghatott hangon, emelkedett szellemű gyász-
imát, mely könnyeket csalt a jelenvoltak szemeibe. En-
nek végeztével a beláthatatlan sokaság Révész pormarad-
ványait a cegléd-utcai temetőbe kisérte ki, hol Balogh 
Ferencz theol. tanár mondott meginditó gyászbeszédet, 
mely után a főiskolai kántus szomorú gyászdalt énekelt. 
Aztán . . . . aztán a sir békés öle örökre eltakarta a 
drága hamvakat. Örök áldás koszorúzza emlékezetét I 

1 ballagi Aladár. 



A D A K O Z Á S O K . 
A Tarczy-a lap ra tett adakozások közlésében felmerült 

sajtó-hibák kijavítása. 

Jókay Jónás helyett olvasd Zilay Jónás, ifj. Bokodi 
István né helyett olv. ifj. Bokodi István, Páloki István 
helyett olv. Pataki István, Badics Imre helyett olv. 
Badicz Imre, Héjas Károly helyett olv. Hajas Károly, 
Tárnok Gyula 40 kr. helyett olv. Tárnok Gyula 50 kr. 
Mezgay Gál helyett olv. Mozgay Gábor. Soer Anna 
helyett olv. Soos Anna. üsi ref. eh helyett olv. Ősi 
ref. eh. Kácz Lajos helyett olv. Kacz Lajos, Tubo 
János helyett olv. Tuba János, Cserba László helyett 
olv. Csorba László, Saary Géza helyett olv. Sáray Géza, 
Hetesi ref. egyház helyett olv. Hetényi ref. egyh., He-
tesi község helyett olv. Hetény község, Radec Pál 
helyett olv. Pados Pál. Borbás József 5 kr. helyett olv. 
Borbás István 2 kr., Berkó József helyett olv. Berki 

József, Trsztyenszky helyett olv. Zmertyenszky, Pethő 
József helyett olv. Pethő Zsigmond, Szász Ferenc he-
lyett olv. Száz Ferenc, Badics Gyula helyett olv. Badicz 
Gyula, Báday Dénesné helyett olv. Bóday Dénesné, Bá-
day Lina helyett olv. Bóday Lina. Kis Gábor 3 frt 
50 kr., és így a fő összeg 1770 frt. 

A slavoniai missióra ; Szobi János, Kulcsár József 
gyűjtők küldenek 46 frt 90 kr. Hampó János gyűjtő 
küld 20 frt, Tatár János küldi Németh József gyűjte-
ményét 42 frt. Dömötör Lajos küldi Szobi János és 
Kulcsár József gyűjteményét 23 Irt 6 kr. Borzsák Endre 
küldi Szobi János és Kulcsár József gyűjteményét 20 frt. 
Az eddig beérkezett összegek száma 968 frt 97 kr. 

Kis Gábor 

H I R D E T É S . 

ZECÖ3STXC3-
l e l k é s z n é l , B u d a p e s t e n ( V á c i - ú t 76. sz.) k a p h a t ó k 5-6 

1) B i b l i a i k é z i k ö n y v . Ka lauzu l a Szen t - í r á s t a n u l m á n y o z á s á h o z . Kész í t e t t e Dr . A n g u s 

József, a roya l asiat ic soc ie ty t ag j a . L e l k é s z e k és t heo log i á t t anu lók s z á m á r a . A n g o l b ó l 

fo rd í tva 4 6 ív, f ö l d a b r o s z o k k a l ; v á s z o n b a k ö t v e . 3 fr t 8 0 kr. 

2) A z a r á n d o k útja . (Képekkel . ) E g é s z vászonba , címmel, 2 5 ív k ö t v e . . 8 0 » 
fél 2 5 » » . . 70 » 

3) B i b l i a i f ö l d r a j z . (Képekke l ) Pa lá s t ina f ö l d a b r o s z á v a l 2 3 1 u» » . . 70 > 

•s, ^ ^ j, finom k ö t é s b e n . . . 9 0 * 

4) Bibliai régiségek. >> , földabroszával 2 3 » » . . 70 > 

» » » » finom k ö t é s b e n . » . . 9 0 

5) H a j n a l p í r . (Képekke l ) egész v á s z o n b a • . > 70 kr. fűzve . . 4 0 » 
6) Napfelkölte N> > . , , 7 0 kr. fűzve . . 4 0 > 

7) Dr. Saphir: Krisztus és az Irás 1 1 » » 6 0 

8) Frigyes Katona, 3 képpel 7 ' /2» » 60 kr. fűzve • • 3 0 » 
9) Kristóf vén kintornája v.: „otthon, édes otthon." 3 képpel I I » > 5 0 kr. fűzve • • 3 0 » 

10) Jézus szavai az elfáradtakhoz. Elmélkedések a hónap mi nden e g y e s n a p j á r a . • • 5 » 

M F * E munkák utánvét melletti megrendelésre bérmentesen küldetnek meg postán. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : IDr. 33a.lla.gri Is^Tór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

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

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések d i ja : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

UIjT" T e l j e s s z á m ú p é l d - é i r ^ y o k : I t e i l m i n d é g s z o l g - á t H i a - t - m n k : . 

2MT Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetősök 
lejárt, annak megujitására felkéretnek. 

A keresztelésről 
tekintettel a fennforgó kérdésekre. 

A gyermekek vallásáról intézkedő 1868-dik 
53. t. c. felől vonatkozással a büntetőtörvényre 
ujabb időben gyakran az állíttatott, hogy a ke-
resztelés nem tesz a hitfelekezetek között különb-
séget, mert az egyebet nem jelent, mint a kisded 
felvételét a keresztyénségbe általában. Valóság 
szerint s a dológ lényegét tekintve azonban sok-
kal nagyobb a kiilömbség a kath. és a prot. ke-
resztelés között, mint első tekintetre látszik. 

Már a sakramentumok fogalma egészen eltérő. 
A kath. egyházban a szentségek már maga a 
véghez vitel által (ex opere operato) üdvöt eszkö-
zölnek. „Si quis dixerit, per ipsa novae legis sac-
ramenta ex opere operato non conferri gratiam, 
sed solam fidem divinae promissionis ad gratiam 
consequendam sufticere, anathema sit".1) A prot. 
egyházban épen az ellenkező fogalommal talál-
kozunk. Itt a szentségek nem magoktól, nem ex 
opere operato, hanem csak annyiban üdvösök, 
hogy a hit ébresztésére és erősítésére szolgálnak. 
„De usu Sacramentorum docent Evangelici, quod 
sacramenta instituta sunt, non modo ut sint notae 
professionis inter homines, sed magis ut sint 
signa et testimonia voluntatis Dei erga nos, ad 
excitandum et confirma/ndum fidem in his, qui utuntur, 
proposita. Itaque utendum est Sacramentis ita, 

lj Conc. Trid. Sess. VII. can. 6. 

ut fides accedat, quae credat promissionibus, quae 
per Sacramenta exhibentur et ostenduntur. Dam-
nant igitur illos, qui docent quod Sacramenta 
ex opere operato justificent".*) 

Ha már a szentségek fogalmánál általában 
ily lényeges kiilömbséget találunk, hogy azok a 
kath. egyházban magát az üdvöt jelentik, nálunk 
pedig csak hathatós eszközt az üdvre, ugy külö-
nösen a keresztelést illetőleg is bizonyosan felette 
nagy lesz az eltérés. 

A kath. egyház a keresztelésről következő-
ket tanit. Már maga a keresztelés szertartásának 
véghez vitele által a kereszteknek az eredeti és 
minden más bűne, melyet a keresztelés előtt el-
követett, elengedtetik. Továbbá a bűn időbeni 
és örökké való büntetésének elengedése szintén e 
szentségnek következménye. A keresztelésben fo-
gadást kell tenni, hogy istenbe és a kath. tanok 
igazságaiba hinni fognak. A keresztség tanúi, 
mintegy szellemi szülei a kereszteknek és az ő 
nevében a hittvallást és a keresztségi fogadást 
teszik le; azért szükséges, hogy i) ők magok jó 
katholikusok legyenek, 2) kötelesek a keresztelt 
gyermekek kath. neveléséről gondoskodni, ha a szü-
lék azt elmulasztanák vagy meghalnának, és 3) a 
keresztelttel vagy annak szüleivel házasságra nem 
léphetnek"2) 

Itt tehát oly kereszteléssel van dolgunk, 
mely által a gyermek nem általában a keresz-
tyénségbe, hanem specifice a kath. egyház tag-
jai közé vétetik fel, oly kötelességgel, hogy a 
kath. egyház igazságaiban hinni és szüleinek ha-

') Aug. Conf., de usu Sacramentorum. 
J) Katechismus fúr kath. Kinder. Herausgegeben durch den St. 

Stephans-Verein. Budapest, Athenaeum. 1878. 



lála esetén a keresztszülők által a kath. hitben 
neveltetni fog. 

Egészen másképen vagyunk a kereszteléssel 
a prot. egyházban. Itt az apostoli symbolumra 
történik hivatkozás, melynek lényege az összes 
keresztyének közös zászlaja, mely alatt állanak. 
A keresztelt gyermek nem különös felekezetbe, 
hanem a keresztyénségbe fogadtatik fel és a ke-
resztszülők kötelezik magokat, hogy az illető kis-
dedet ezen igazságokra szükség esetén taníttatni 
fogják. A prot. keresztelésnek lényegéhez tarto-
zik még, hogy az újjászületés jelvényének és 
megkezdésének tekintetik, mihez a hitnek is já-
rulnia kell, az opus operatum kirekesztésével; 
mint Luther mondja : W a s wir leben, muss Taufe 
sein und das Zeichen oder Sacrament der Taufe 
erfüllen. So ist das christliche Leben, nichts an-
deres als eine tágliche Taufe, einst begonnen, 
aber táglicn zu üben". *) A confirmátio megpe-
csételése, megáldása a fejlődött hitnek, mely által 
a confirmandus egyházának munkás tagjává avat-
tatik fel. 

Mind a szentség fogalmát, mind foganatát te-
kintve tehát oly lényeges külömbség áll fenn a kath. 
és prot. keresztelés között, hogy valóban megfog-
hatatlannak látszik, hogy azt eltörülni akarják. De 
hiszen jól tudják Róma harcosai és hívei, hogy 
ha ilyképen szemet fognak hunyni ismert követke-
zetességük előtt, „szabad a vásár" mottoja mellett 
előnyök bizonyos, illetőleg halászatuk a zavarosban 
sikeres lesz. 

Más időben, midőn különös előny nem ke-
csegtetett, a keresztelések közösségét nem igen 
hangsúlyozták, sőt a haereticusok kereszteléseire 
oly keveset adtak, hogy uj kereszteléstől sem 
riadtak vissza. Már Augustinns a Donatisták ellen 
irta : „Nihil prodest haereticis ad salutem, quod 
extra ecclesiam verum baptismum tenent"2) És 
az ujabb időben is egy tekintélyes kath. iró be-
vallja: „Grave dubium ortum est de valore ab iis 
collati — nempe protestantibus. Hinc receptum est, 
Üt passim non solum ín Anglia, Galiis, Germania, 
verum etiam Romae, sub conditione iis, qui ex di-
versis sectis redeunt ad ecclam catholicam, iterum 
Baptisma conferratur."3) 

x) Luth. Op. T. II. p. 273. 
2) De unico baptismo. 
s) Perrone T. VIII. § 133. 

Ezen mélyen gyökerező külömbséget a kath. 
és prot. keresztelés között, a nép is érzi és tudja, 
mely ha nem mást, legalább a keresztelési cere-
mónia roppant nagy kiilömbségét látja. Nálunk 
a keresztelés egyszerűen úgy megy végbe, hogy 
egy bevezető beszéd után az apostoli symbolum 
vagy annak lényege elmondatik a lelkész által. 
Ha a kérdésre, vájjon akarják-e a keresztszülők 
a kisdedet a keresztyén hitre megkereszteltetni, 
a lelkész igenlő feleletet kap, akkor közönséges 
— nem keresztelési és szentelt víz használatával — 
megkereszteli a gyermeket az atya, a fiu és sz. 
lélek nevében és imával bevégzi a szertartást. 
Sokban eltérő és nagyon bonyolódott a kath. 
keresztelési ceremónia; „Ouatuor ritus comitantur 
Baptismum; abrenuntiatio, sacri olei inunctlo, fidei 
professio et inquisitio voluntatis baptizandi. T res 
eum subsequuntur: chrismatis inunctio, vestis albis 
impositio, et ardentis cerei traditio. azaz: négy 
szertartás kiséri a keresztelést az ördögűzés, be-
kenés a sz. olajjal, a hitvallás, a kérdés a megtör-
ténendő keresztelés iránt. Három szertartás követi 
az t : a bekenés a chrismával, a fehér ruhába való 
öltöztetés és az égő gyertyának átadása. 

Ezen elvi és szertartási külömbségeknél fogva 
a nép milliói erősen hiszik, hogy a kath. lelkész 
által keresztelt gyermek a kath. egyház hive, és 
másrészről az, kit az ev. lelkész keresztel, csakugyan 
az ő egyházához tartozik. Ha száz theologia doctora 
és még több biró is eldöntené, hogy a vallás dol-
gában a keresztelés nem dönt, a nép nagy sokasága 
ellenkező véleményben marad. És mennél inkább 
hangoztatják minden pietás néikül a „felvilágoso-
dottak" : mindegy, akárki keresztel, akár vén asz-
szony vagy zsidó is, annál inkább sértetik a nép-
érzület, a kegyesség saját hitvallása és általában 
minden vallás iránt. Hogy milyen veszélyes me-
rénylet ez, különösen a mai, amúgy is vallási 
közönyre hajló időben, azt mindenki beláthatja, 
ki napról-napra meggyőződhetik a vallástalanság 
keserű gyümölcseiről, melyek rablásban, lopásban 
és mindenféle erkölcsi sülyedésben állanak. Sért-
sük csak még hivatalból is a nép vallásos érzü-
letét, az atyáktól öröklött hitet és az egyházi szo-
kást, s majd nem lesz törvény és karhatalom 
elég erős a rakoncátlanság fékezésére, „Nehmet 

') Peronne T, VIII. de Bapt. §. i í 



den Völkern ihre Religion und sie werden zu 
Bárén und Wölfen", mondta már Luther. 

Azon sok találó nézeteken kivül, melyek az 
utolsó időben e lapokban a keresztelési ügyben 
előhozattak, jó lesz e szempontot is tekintetbe 
venni, és meg fognak győződni, hogy a kir. tábla 
döntvénye egyáltalában tarthatlan és keresztülvi-
tele lehetetlen, hacsak a zavart és erkölcsi veszélyt 
köztünk meghonosítani nem akarják. 

Weber Samu. 

T Á R C A . 
A munka kezdetén. 

IV. 
Sárkeresztúr, 1881. febr. 10. 

Kedves Nagytiszteletü úr I 
A kik múltkori levelemet figyelmökre méltatták, 

bizonyára nem mulasztottak el megjegyezni, különösen 
lelkésztársaim, hogy milyen nagy fába vágtam a fejszémet. 
Magam érzem ezt legjobban. De nem szabad a kezdet 
nehézségeitől visszariadni, kivált mikor készen kell len-
nünk arra is, hogy a folytatás még nehezebb lesz. Ha-
ladni a régi kerékvagasban kényelmes dolog; de a ki 
célul tűzi ki, hogy gyülekezetének valláserkölcsi életét 
egy vagy más iranyban reformalja, annak a jelen vallási 
és tarsadalmi viszonyok közt minden erejét meg kell 
feszíteni. 

Részemről nem is sajnalok semmi fáradságot az 
erkölcsök jobbítása s a hitélet ápolasa érdekében. A 
kezdet nehézségei ha olykor lankasztólag hatnak is testi 
és lelki erőmre, de azért meg nem tántorítanak. Jobban 
félek azonban a folytatástól. Azt mondám ugyanis „Lel-
készi pályám kezdetén* c. dolgozatomban s most is azt 
tartom, hogy , a lelkésznek reformátornak kell lenni a 
hitcikkek terén is.' S ez épen az, a mi sokkal nehezebb 
munkának latszik előttem, főleg mióta falusi lelkész 
vagyok. 

Beköszöntő beszédemben nyíltan kijelentettem 
ugyan, hogy én egyedül az igét, a Krisztust kivánom 
hirdetni, tehát „nem betűt, nem tantételeket, nem hit-
vallomásokat, nem a változó korszellemet*, . . . oh de 
e szavak horderejét hány ember volt képes felfogni 
gyülekezetemben ? 1 . . Napról-napra jobban tapasztalom, 
hogy híveim mily alacsony fokán állanak az értelmi s 
vallási miveltségnek. Egyháztörténelmi előadásom közben 
oly egyszerű, könnyen érthető dolgokról beszélek előt-
tük, mégis azt veszem észre, hogy csak félig értik meg 
az előadottakat. Hogy ki volt Krisztus valósággal, mi 
az ő vallásanak lényege, milyen volt kezdetben az ő 
egyhaza, hogy miként fejlődött az s mi tette szükségessé 

a reformátiót, hogy kik voltak a reformátorok s minő 
jogokat vívtak ki számunkra, s hogy mi ma a prot. 
egyház feladata ? minderről csak nagyon homályos foga-
lommal bírnak. Arról meg bizonyosan sejtelmök sincs, 
hogy a prot. egyház kebelében mily különböző felfogá-
sok uralkodnak a vallás dolgában s hogy miféle fán 
terem az az orthodox vagy modern theologia ? 

Ugy látszik tehát, hogy e gyülekezetben az én 
reform-eszméim számára hiányzik az alkalmas talaj. Vá-
rosi miveltebb közönség kétségkívül nagyobb szükségét 
érzi a reform-törekvéseknek, sőt épen rossz vévén veszi, 
ha lelkésze nem képes igehirdetését a mai előhaladott 
kor műveltségével összhangzásba hozni : de az egyszerű 
falusi viszonyok közt élő, a művelődés forrásaitól csak-
nem egészen távol álló köznépnek a tudomány ujabb 
vívmányairól s ezek folytán a vallás terén megindult 
reformmozgalmakról jóformán épen semmi tudomása 
sincs s igy teljesen közönyös ránézve, hogy lelkésze 
orthodox-e vagy reformer. 

Ez az egyik nehézség, a mely azonban még nem 
volna oly elriasztó, ha nem csatlakoznék ehez egy má-
sik, a legnagyobb akadálya minden reformnak : a merev 
ragaszkodás a régi szokáshoz, a megszokott eszmékhez. 
Bármily jelentéktelen legyen is az altalam tervbe vett 
újítás, az első ellenvetés, melylyel találkozom, csaknem 
kivétel nélkül ez a stereotyp válasz : „nálunk ez nem 
szokás*, vagy : „nálunk ez a szokás.* S ha oly nehezen 
esik a köznépnek lemondani szokásairól a lényegtelen 
kérdésekben, mennyivel nagyobb lehet nála a ragasz-
kodás a vallás dolgában — a megszokott formákhoz, 
kifejezésekhez, a gyermekkorban betanult katechismushoz ! 

Természetesnek fogja azért találni Nagytiszteletü 
ur, hogy én gyülekezetemben legalabb ez idő szerint, 
reformeszméimmel előtérbe lépni egyáltalában nem ki-
vánok. A mint régebben is megmondottam : „nem aka-
rok eszélytelen, rohamos ujitast, hanem lassú, de öntu-
datos reformációt.* Most is azt gondolom, hogy a nyílt 
és határozott reformáció munkáját csakis akkor lesz 
célszerű elkezdenem, „midőn már anyagilag rendbe hoz-
tam egyházamat, megismeitem híveimet s azok gondol-
kodását s a velők való társalgásban s a confirmációnál, 
valamint a szószéken és olykor tartott felolvasások által 
a talajt a reformációra kellően elkészítettem.' („Leik. 
pályáin kezdetén*, 1298 1.) 

Igenis, ez idő szerint nem lehet más feladatom a 
reformáció terén, mint csupán a talaj-készítés, az úlegyen-
getés. Tanulmányoznom kell előbb a népet közelebbről, 
meg kell ismerkednem észjárásával, ismeretkörével, val-
lásos érzelmeivel, szokásaival ; aztán mindent el kell kö-
vetnem értelmi és erkölcsi gyarapodása érdekében, mert 
mit ér a hitcikkek terén való reformáció az erkölcsök 
jobbulása nélkül ? . . . Oda kell tehát előbb munkálnom, 
hogy híveim'mentúl jobb keresztyének, mentül becsülete-
sebb emberek legyenek. Csak ha e célt valamennyire meg-
közelítettem, tehát több évi lelkiismeretes munka után 



kezdhetek majdan hozzá a tisztultabb hitnézetek tüzete-
sebb megismertetése s terjesztésének nagy munkájához. 

Addig is azonban eszméltetnem kell híveimet a 
folytonos haladásra; meg kell értetnem velők, hogy az 
e m b e r n e k , keresztyénnek s különösen egy prot. embernek 
elengedhetlen kötelessége az ismeretekben napról-napra 
előhaladni, értelmesebbé, jobbá lenni, egyszóval : szünet 
nélkül tökéletesedni, a mint ezt Jézus is parancsolja. 

És épen ezt a célt szándékozom én elérni egyház-
történelmi előadásaim által. Ez előadások keretében igen 
kedvező alkalmam nyilik felvilágositólag, buzdítólag hatni 
híveimre, megismertetni velők a tudomány eredményeit, 
rámutatni az emberi szellem fejlődésére, a világ óriási 
léptekkel történő haladására s mindezek folytán fölébresz-
teni bennök az öntökéletesedés szükségérzetét. 

De a reformáció utjának egyengetésénél nem hagy-
hatom figyelmen kivül a szószéket sem. Nem akarok 
ugyan a szószéken reformeszméimmel előtérbe lépni, 
vagy a régi tanok ellen polemizálni: azonban arra sem 
érzem magamat kötelezve, hogy ott olyat prédikáljak, 
a mi jobb meggyőződésemmel s reformtörekvéseimmel 
ellenkeznék. Az én gyülekezetem eddig sem hallott, de 
ezután sem fog hallani ajkaimról semmiféle orthodoxiát. 
Prédikálom a Krisztust ugy, a mint lelkemben él, nem 
tekintve a zsinatok, a dogmaticusok szőrszálhasogató ta-
naira ; prédikálom egyedül a szív és lélek vallását, mely 
nem tan, hanem élet, nem szemfényvesztő okoskodás, 
hanem hit, remény és szeretet. Igy a fősúlyt arra fek-
tetvén, a mi lényeges és örök igazság a Krisztus vallá-
sában, ez által a régi felfogas, mely a biblia betűjére s 
a confessiók tételeire támaszkodott, lassanként tért fog 
veszíteni a hívek lelkében s előbb-utóbb egy igazabb, 
szabadelvűbb vallási meggyőződésnek kénytelen helyet 
engedni. 

Többet ez időszerint a vallási reform érdekében 
alig tehetek. Ha megondolatlan lépést tenni s a célt 
kockáztatni nem akarom, midenekelőtt türelem és mér-
sékletre van szükségem. Tűzzel-vassal neki állani a régi 
hit ódon épületének lerombolásához, mielőtt még az uj 
hitnek legalább alapjait leraktuk volna: nem lenne sem 
bölcs, sem célravezető eljárás. Építsük fel előbb az uj 
épületet a régi mellett s akkor ez magától össze fog 
dőlni: megdönti a haladó idő s az uj kor szellemének 
ellenállhatlan hatalma. 

Fel tehát a munkára ! Egyengessük az utat min-
den téren : a szülői háznál, az iskolában, a templomban 
és azon kivül, a tudomány és a közélet terén és főleg 
— szíveinkben. Mert, hogy másokra általakitó befolyás-
sal lehessünk, magunkat kell előbb reformálnunk. Több 
tudományra, nagyobb buzgóságra kell szert tennünk. E 
kettő nélkül még csak jóravaló lelkészek sem leszünk, 
annál kevésbbé reformátorok. Bármely reformációhoz 
bő ismeret, magasztos lelkesedés kívántatik, mert ezek 
nélkül sikerre csakugyan nem lehet kilátás. És már ez 
oknál fogva is akarva — nem akarva csak lassú lépés-
ben haladhatok kitűzött célom felé, mert magam is mé-

lyen érzem, hogy a feladat nagyságához képest mily 
édes kevés mértékével birok még a tudományos isme-
reteknek s az apostoli buzgóságnak. 

Jó lesz azért szüntelen szemem előtt tartani és kö-
vetni e mondást : Ora et labora. 

Lévay Lajos. 

Az „Unbewusst" bölcsészete. 
(Folytatás.) 

De miként gondolható monistikus elv mellett az 
individuatio? Csak ügy, hogy az egyedek a tudattalannak 
akarattényei ; a lényegegység illetetlen marad. Kezdő-
dik az individuatio a vonzó és taszító erőatomok különb-
ségével. Ez osztályokon belül teljes egyenlőség van az 
atomok közt a hely kivételével. Két erő egy mathema-
tikai pontban gondolva megszűnnék kettő lenni. A és 
B erők hatásirányai kell, hogy külön pontban messék 
egymást, amire nincs más szavunk, mint hogy külön 
helyen vannak, noha az erőnek helye nincs, térileg csak 
hatásai különböztethetők meg. Az Unbewusstnak egy-
idejű akarattényei képzettartalmuk által csak annyiban 
különböznek, amennyiben hatásaik téri vonatkozásai kü-
lönbözóíeg képzeltethetnek. Miután pedig az akarat tartal-
mát realizálja, a sok akarattény, mint megannyi erőindi-
viduum, objectiv realitásba lép. Az atomok individuális 
különbsége tehát tényleg azon képzetek különbözősé-
gére vezethető, melyek mint tartalom betöltik az aka-
rattényeket. Nem fogalmilag különböznek tehát, de a 
tudattalan intuitio képzete által, mint a hogy az ember 
a jobb keztyűt szemlélés által, jobbnak ismeri, mire 
semmi fogalom vagy fogalomcombinatio által nem volna 
képes. Hely és idő teszik tehát az atomok indivi-
duális különbségét; ez utóbbi azért, mert idővel ugyan-
azon atom helye változhatik. Hartmann a princípium 
individuationis helyett szivesebben használja a médium 
individuationist, mivel az individuatio ős szerzője, — 
tehát a téré és időé is — ismét csak az „Unbewusst*, 
vagyis a képzettől van az atomok ideális kíilönfélesége, 
az akarattól azok realitása. Schopenhauernél pedig tér 
és idő csak a subjectiv agy szemlélődés alakjai s így az 
egész individuatio merő latszat. Hartmann az idealista 
Kant, Fichte, Schopenhauer ellenében a tért és időt a 
külső valóság formáinak állítja, világosabban szólva, a 
transscendens lénynek az Unbewusstnak nála sem formái 
azok, de igenis formái az Unbewusst ténykedéseinek. 
A physikának tárgyai ez objectiv tér-idői tünemények ; 
a metaphysikának e lény az ő attribútumai s kijelentés-
módjai szerint vagyis az objectiv tünemények alapja. 
Schopenhauer eljárását, mely szerint az individuumokat 
az akarás közvetlen objectivatioinak tartja, Hartmann 
„naiv^-nak mondja ; a felsőbb, a közönséges értelemben 
vett individuumok az atomegyedek összetételéből lesz-
nek. Itt már az alsóbbrendű individuumok képezik a 
felsőbbre a médium individuationist. Az alsóbbak tör-
vényei ellen a felsőbbek nem cselekedhetnek : az orga-
nikus élet individuatioja csak az anyagban és anyag 



által, az atomok indivi duatioja a tér és idő által tör-
ténhetik. Mi a felsőbbrendű egyedekre anyag, az az al-
sóbbakra alak ; eredetileg az atomerőkön kivül semmi 
más anyag nem létezik s ezeket a térponti fíxatio , műfo-
gása* teszi anyaggá. Ezzel adva van a felsőbb rendű 
egyedek jellemének lehetősége is. Schopenhauer mint 
absolut monista magával jön ellenmondásba, midőn min-
den egyed közvetlen alapjának az egy akaratot vallja 
s mégis a jellemeknek egyszer mindenkorra adott külön-
féleségéről beszél. Ez metaphysikai képtelenség s meta-
physikailag a francia naturalistáknak kellene igazat ad-
nunk, kik az embereket jellem dolgában is egyenlőknek 
mondották, vagyis, hogy mindegyiknek lelke tabula vasa 
jellem tekintetében is, s csak később külső befolyás, 
főleg a nevelés által alakul. 

De Hartmann szerint az egyedi jellem alapja nem 
az időn kivüli akarásban keresendő ; időn kivül csak az 
absolut lény van, a ténykedéshez mindenesetre idő kí-
vántatik. Az időben pedig számításba kell vennünk az 
egyszer már hatott motívumok előnyét az elhatározás-
nál s a szokást. Épen az a sajátság, mely szerint bizo-
nyos motívumoknak nagyobb vagy csekélyebb hatása 
van valamelyik egyedre, mint az ő fajára, képezi jelle-
mének alapját s e praevalentiak Összege teszi az egyedi 
jellemet. Az egyedi jellemben számításba kell vennünk 
az agynak minőségét is ; mert csak a tudalom szervére 
gyakorolhat a szokás egyenes befolyást, nem a tudatta-
lanra. Az agy minőségének változtával azonban változnia 
kell azon ténykedési módnak is, melyet a tudattalan 
arra irányoz, mint ahogy változik a szervezet minden 
részében. A tudattalan — kivéve ahol generális érde-
kek vannak kockára téve — mindig a legkönnyebben 
bekövetkező reaktiot idézi fel a motívumra s éppen 
a tevékenység e bizonyos módja teszi az egyedi jelle-
met. Ily felfogással, azt véli Hartmann, nem lesz többé 
crthetlen azon latszólagos ellenmondás, hogy a jellem 
a tudattalanban rejlik s a jeliemi minőség mégis feltéte-
lezve van a tudalom szervéitől. A dispositio bizonyos 
reactiora öröklés utján átmehet az utódokra s tovább 
fejlhetik a typustól mindinkább eltérő egyedi charakter, 
míg az első embernél az egyedi és typikus jellem közt 
nem volt különbség. Hogy gyermekek apáik helyett 
nagyapáikra, szépapáikra ütnek, ez is kimagyarázható, 
mert hiszen mindenki egész kincstárát örökli elődeitől 
a jellemző vagyis a typikustól elütő sajátságoknak, 
melyek közül saját életbenyomásai most ezt, majd amazt 
juttatják érvényre. Egyetlen elődtől nyert sajátság a 
puszta nem használás miatt észrevehetienné gyöngülhet. 
De valakinek mégis kellett kezdeni a typustól ezen el-
térést, mint az örökölt betegségek valamelyik ősre visz-
szavezethetők. Hogy egy nemzetnél a jellemző sajátsá-
gok még inkább kifejlődhetnek, magától érthető. 

Hartmann tetszik magának a paradoxonokban. 
Ilyen hatást tesz ránk az a váratlan állítása, hogy a 
tudattalan mindentudó s hogy ez a világ a lehető leg-
jobb, melyet elődei Fichte, Schopenhauer a lehető leg-

rosszabbnak tartottak, kiknek pessimismusa a Hartmann-
féle bölcsészetnek is megadta a modern szájíznek any-
nyira kívánatos pikáns izt. Hízeleg magának Hartmann, 
hogy az ő Unbewusstja a mindenegy, a mindenütt ott 
levő, mindenütt cselekvő, a keresztyének istenével egyez-
tethető. Bizonyítás módja a világ legjobb volta mellett 
a kevéssel előtt csúfolt leibnitzi theodicea ; csak a rossz 
definitiójában tér el Leibnitztól; szerinte t. i. a rossz nem 
privativum quid, mint Leibnitz előtt már Athenasius és 
Augustinus véltek, de positivum reale mint akár a jó. Nem 
sokkal alább ugy igazítja ki magát, hogy erkölcsiség, 
igazságosság mégis csak ideák maradnak, azaz csupán 
az egyedek egymás közti viszonyára birnak jelentőség-
gel, az egyedek belső lényegére, a tudattalan minden-
egyre alkalmazva jelentésnélküliek. Tisztán reale a kedv 
és fájdalom, melyekre a létérti küzdelemben a fejlődés-
nél szükség van. Tehát a világ főcélja a boldogság ? 
Meglássuk. Az eddigi praemissákból bajosan lehetne ra 
igenlőleg, akár tagadólag következtetni. Hartmann nem 
hagyja magát az olvasó által előre kiszámíttatni, így 
könyve sokkal érdekesebb. 

(Folytatása következik.) 

Dr. Bihari Péter. 

S Y N O D A L I A . 
A mint illetékes helyről értesültünk, a király 

leirata a jövő oktober végével megnyitandó zsi-
nat iránt a közoktatási minisztériumhoz már le-
érkezett. Abban O Felsége ezúttal lemond azon 
jogáról, hogy a zsinaton magát homo regius által 
képviseltesse. 

„Az egyházi bíróság és törvénykezési rendtar-
tásra vonatkozó javaslat készítésére kiküldött bizott-
ság4 f. hó 18 — 21 -ig tartotta üléseit. Jelen voltak : Beöthy 
Zsigmond, id. Kiss Áron, Ritook Zsigmond, Szilagyi 
Dezső mint rendes, Ballagi Mór, Mocsáry Lajos és 
Molnár Béla mint helyettes tagok. A bizottság Beöthy 
Zsigmond urat egyhangúlag elnöknek megválasztván, 
az előadói és jegyzői teendőkkel Molnár Béla urat bízta 
meg. A munkálat készítésénél arra kellett legfőbbképen 
tekintettel lenni, hogy az egyház permanens törvény-
székeket nem állíthat és nem tarthat fenn, miért is 
szükségesnek látszott az eljárást lehetőleg egyszerűsíteni 
és a polgári törvénykezés mindazon formaságait mel-
lőzni, melyeknél fogva a per folyamatát megszakítani 
és egyik gyűléstől a másikig felfüggeszteni kellene, 
holott fegyelmi ügyeknél a közérdek tekintetéből lehető 
gyors intézkedés óhajtandó. Ehhez képest a bizottság 
azon volt, hogy a mennyire lehetett az egyházi életünk-
ből fejlődött eddig szokásban volt procedúrát szabályozza 
s annak a törvényes kellékeket megadja. 



Üdvözöljük a zsinatot. 

A zsinat, a reformalt egyhazban, alkotmanyos tar-
gyalás utján többségileg el van határozva, sőt ki van 
mondva annak helye, ideje is ; kérdés, helyes-e, szabad-e 
most már azon kérdést föltenni : legyen-e vagy nem 
zsinat ? 

Félni valamitől egyéni dolog, de hogy ezt a zsi-
nattóli félelmet arra a térre vigyük, hogy a mit 
alkotmányos uton elhatároztunk, most lerontsuk, ezen 
eljárást én nem helyeselhetem. Nem, mivel ezen eljárás 
arculütése azon alkotmányos elvnek: a kisebbség a 
többség határozatának aláveti magát. 

Mi lenne úgy belőlünk, ha a kisebbség, egyház-
ban, egyházmegyén, egyházkerületen szüntelen óhaját, 
félelmét hangoztatva — a határozatokban meg nem 
nyugodnék, azokat gyűléseken kívül — tehát nem a 
kellő helyen — lerontani törekednék ? — semmi. Ép így, 
célszerű-e, mint e lapok ez évi 2—3 számaiban történik, 
a zsinat felett félreverni a harangot, mivel az pusztán 
csak paragraphusokat felölelő zsinatnak látszik, és mivel 
az a ráfordított költséget sem érdemli meg ? Aligha. 

Nagy mondások. Nagy szavak. S mivel igen sokat 
akarnak mondani, keveset mondanak. 

Igenis nagy szavak, midőn az mondatik, hogy az j 
csak „csiribiri joggyakorlatoknak kodexszerü meghatáro- : 

zása, paragraphusokba összegyúrása, lesz. * 
Hiszen, ha a magyar korona országainak kalvinista 

egyháza csak oly zsinatot akarna tartani, melyben csiri-
biri joggyakorlatok kodifikaltatnak, akkor csakugyan 
igaza lehetne a zsinat előtt merengőnek ; de szabadjon 
hinnem, hogy ezt maga cikkiró sem hiszi. 

Eszméket vitatnia zsinat nem hivatott, hanem igenis 
hivatott arra, hogy az egyház szervezetét törvénnyel egyönte-
tüleg megállapítsa. Hiszen, ha az egyházak, egyházmegyék, 
egyházkerületek szervezete kimondatik s az örökös hullám-
zásból, bizonytalanságból kivétetik, nem óriási haladas-e ez 
már? s mondható-e e szervezés csiribiri joggyakorlatok 
paragraphusokba gyurasanak ? Ha a zsinat kimondja az 
5 kerület egységét s kimondja a magyar reform, egyház 
létezését s lehetővé teszi, hogy a külföld bennünket 
megtalaljon, és mi az állammal, mint 2 millió beszélhes-
sünk sérelmeink, tanügyünk s egyébb bajaink felől ? hat 
akkor is csak haszon nélküli, a ráfordított költséget meg 
nem érdemlő zsinat lesz ?! Ha meg lesz teremtve a konvent 
és letéve kezébe a határozás bajaink, gyámoldánk, do 
mestikánk stb. stb. felől, nem lesz-e ez hasonló a sár-
ból kimenekedéshez ? És mondhatjuk-e, hogy az egyházi 
fegyelmi ügy, az egyházi közigazgatás és törvénykezés 
nem vár orvoslást a zsinattól ? S ha nem, ha el kell 
ismernünk, hogy a fentiekre kell zsinat, ha el kell ismer-
nünk, hogy a zsinaté a szervezés, az első lépés megtétele, ha 
el kell ismernünk, hogy zsinat nélkül konvent sem jöhet 
létre, melyet pedig várunk, akkor ne kicsinyeljük a zsi-
nat elé készített paragraphusokat, és ne mondjuk most 

mar azon elcsépelt szót: „a zsinat nem nekünk való,4 

hanem igenis mondjuk, szervezkednünk szükséges : tüd-
vözöljük a zsinatot. Szekeres Mihály, 

ref. lelkész. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
,Hagyatékom FiaimnakIrta Vértan Endre. 
Tisza jövedelme az Aradon felállítandó árvaház javára 
fordittatik. Arad, 1880. Kiadják: Györgyössy lln-

d o l f , Millig József. Ára 1 frt. 

Szerény cim, szerény név, sokak előtt egészen is-
meretlen, de méltó, hogy ismert legyen minél nagyobb 
körben. Ha igaz, mit Berzsenyink is hirdet, hogy 

„Az erkölcs minden polgártestnek lelke, 
E talpon áll létünk, alkotmányunk, 
Ezen függ, mind egyes mind közszerencsénk ; 
Minden népek, kiket csak esuaerünk 
Most és a mult kor történeteiben, 
Az erkölcscsel nőttek s viszont fogytak.« 

Ha igaz, mit az élet bizonyít, hogy a magyar 
nép, úr és szolga erkölcse, e fényes ruha piszkosan meg-
rongyollott, e drága kincs elveszett, ez erős alap el-
pusztult : ugy melegen kell üdvözölnünk mindazt, ki e 
ruhát tisztítja, javítja, e kincset keresi s ez alapot erő-
siti, hogy egyesnek és társadalomnak boldogságra nyis-
son utat. 

Kétszeres örömmel kell itt üdvözölnünk a valódi 
tehetséget, a ki tudja, hogy nem a morálnak száraz 
papolása teremt erkölcsös népet, hanem inkább az er-
kölcsi elveknek az életre való bölcs, megnyerő alkalma-
zása s az erkölcsnek mint eszménynek, példák altal 
való feltüntetése, a mint az az eszmény az egyes élő 
vagy költött individuumokban megtestesült. Innen Jézus 
példázatainak örök szépsége, megindító tanitó s javitó 
ereje. Innen az ő vallás-erkölcsi rövid mondatainak ki-
merithetlen gazdagsága. S ha még ezekhez az irály 
vagy még inkább az élő szó s előadasnak baja, varazsa 
járul : kész az olvasók vagy hallgatók ajkan a mondás: 

hatalmas és kedves a beszédben. * 
A mi Vértanunk ugy is, mint philosoph, ugy is, 

mint vallásos kedély, ugy is, mint aesthetikus : egy iránt 
kiváló tehetség. Bölcsessége s tapasztalata a reális életre 
utbaigazitast nyújt, melegen érző vallásos szíve pedig 
az eszményire szárnyakat kölcsönöz. Szóval, könyve az 
életbölcsességnek, szerencsének és való boldogságnak 
könyve. 

Vertán Endre született 1813. szept. 23-án, Gyer-
gyó-Szent-Miklóson. 1861-ben Biharmegye magyar-csé-
kei választó-kerülete az országgyűlésre képviselőnek vá-
lasztotta. Meghalt 1879. márc. 26-án. Nagyobb szabású 
művei : „A képviseleti és önkormányzati rendszer, vo-
natkozva hazánkra.® „Politikai kérdések és tanulmányok* 
és „Hagyatékom Etele, Jenő és Csaba fiaimnak * 



Első két müve Kunágotai név alatt jelent meg f 
s illetékes körökben nagy figyelmet keltett. 

Györgyössy Rudolf ur, ki e műhöz talpraesett 
előszót irt, helyesen jegyzi meg a következőket: »E mo-
dorban irt angol, német művek mily nagy zajt keltet-
tek, mennyire magukra vonták a világ bámulatát, mert 
oly bölcsen, oly gyakorlatilag Írattak. (Smiles, Franklin 
Benjámin, Engel és mások). Mi most eredetiben kaptunk egy 
művet, mely „a legnagyobb bölcseknek mély gondola-
tait s erőteljes szavait4 veszi alapúi s öntapasztalatai-
ból fejti ki. Ez eredetisége helyet biztosit számára iro-
dalmunkban. Jellemző e könyvre, hogy nem az ész 
hideg gondolkodása, nem Knigge száraz szabályai 
modorában jelenik meg, hanem a bensőség, az érzés 
melegíti át eszméit ; nem az ész, nem az érzelem kü-
lön, hanem együtt van az egész lélek ugy, amint annak 
egy emberben lakoznia kell, hogy boldogságát értelme 
és érzelmei szerint föltalálja. A föld és az ég, a hit és 
a tudás arányosan egybefolynak eszméiben4 stb. 

A könyv 34 fejezetre oszlik. Mily érdekes vala-
mennyi : 1) Ismereteitek forrása legyen az Isten. 2) 
Vallásotok legyen munkásság" a jóban. 3) Ha boldogok 
kívántok lenni, legyetek jók. 4) Tegyetek jót másokkal, 
hogy boldogulhassatok önmagatok. 5) Csak a bűnt 
gyűlöljétek: javítsátok a bűnöst. 6) Uralkodjatok ön-
magatokon. 7) Legyetek igazságosak, mindenkor, min-
denben és mindenki iránt. 8) Legyetek alázatosak, de 
becsüljétek önmagátokat. 9) Bocsássatok meg mindig, 
de ti ne sértsetek senkit stb. —-. j 6) Az igaznak és 
jónak alakja a szép. Szeressétek a szépművészeteket. — 
19) Az ember boldogsága csak önmagától függ. — 29) 
Törekedjetek fölfelé. — 33) Egészség az ember legjobb tő-
kéje, őrködjetek felette. 34) Az okosat vigan, a vígat 
okosan. 

Izleltetőül álljanak itt a következő kiszakított 
helyek : 

„Minden Istentől jön.4 

Az emberi ész okoskodása, a sötétben járónak 
tapogatása. Benéz a homályba és csalódik. Isten böl-
csessége az ég világossága. 

Valamint physikai világunkban a nap világít, me-
legít és éltet mindent, ugy világít, boldogít és vezérel 
az életben Isten sugara. O a lélek napja. Nélküle sötét 
van ott. Igazság helyett tévedés, meggyőződés helyett 
kétkedés, és a bölcs nyugalma helyett örökös kínzó 
nyugtalanság. 

Es valamint a napba merően nem nézhetünk a 
megvakulás veszélye nélkül, ugy az istenség bel-lényébe 
sem hathatunk. Nap az istenség valódi jelvénye s talan 
azért imádta az egyszerű őskor. ( 

De az ember oly elbizakodott és vakmerő, hogy 
az Istent is bonckés alá veszi. Merész játékot ű/. a 
késsel, mire szüksége van, de mi megölheti. 

Ti, édes fiaim, soliase ereszkedjetek ily vitaba, akár 
másokkal, akár önmagatokkal. Az ember önmaganak is | 

talány. Hogyan meri az, ki saját lényét sem ismeri, a 
mindenek létforrását — az Istent kutatni ? 

Legyetek meggyőződve, hogy Isten lételét csak 
az esztelenség és gonoszság tagadhatja. Az vak, ki 
nem lát, és szerencsétlen, ki megtámadja azt, mitől ret-
teg. Az istentelen is tentagadása: az elitélt bűnös két-
ségbeesése. 

Elég körülnézni világunkban, hogy meggyőződjünk 
Isten lételéről, hatalma, bölcsesége és jósága végtelen-
ségéről. 

Ha föltekintünk a mennyre, az dicsőségétől tün-
döklik; ha a földre nézünk, az telve jótéteményeivel. 
Hegyek, mezők, erdők, vizek s a föld gyomra rakvák 
adományaival. 

Nézzük bár a legnagyobbat, vagy vizsgáljuk a leg-
kisebbet, minden célszerű és bámulatos. Az égitestek 
forgása, mint legparányibb ázalék szervezése bámulatunk 
tárgya. 

Maga a tudomány minél alaposabb, mélyebb s át-
karolóbb, annálinkább meggyőz arról, hogy ő nagy és 
megfoghatlan.4 stb. (I. fej. I—2 lap.) 

„A keresztyén vallás a mindenség három oszlopán: 
hit, remény és szeretet — Isten, halhatatlanság és 
gondviselés — alapszik. 

Hit az ég ablaka, remény lajtorjája, de az égbe 
csak a szeretet megy be, mert csak ő cselekszik.4 stb. 
(2. fej. 6. lap.) 

„Mi a legjobb?4 „Az erény4 — felelt Thales, a 
hét hellen bölcsek egyike — „mert csak az által jó, 
mivel bírjuk. Legrosszabb pedig a bűn, mert elrontja a 
jót is. 

A gazdagság csal, a fény elmúlik, a szerencse meg-
buktat. Csak az erény hasznos. Az erény az, miből min-
den jó származik. Ez definitiója. 

Hogy az erény a legfőbb jó, mutatja az ís, hogy 
ellenlábasának, a bűnnek, az erény az álarca. Utanzása 
néha oly hű, hogy csak a szándék különbözteti meg. 
A bűn álerény. És a bűn e képmutatása, hódolat az 
erény iránt. Hatalma az erénynek oly nagy, hogy bár-
minő rosszak az emberek, megtámadni csak ugy merik, 
ha álcázottnak kiáltották ki. stb. (III. 9. lap.) 

„A restség az ördög párnája, melyen midőn lom-
hán heverni látszatik a bűn, legveszélyesebb tojásait 
költi ki. 

Szelid, jámbor kinézésű. Ugy látszik, hogy senkit 
se bánt s hogy csak arra kér, hogy ne zavarjuk. Szó-
noklata ringató, édesen elaltató. De alattomos, gonosz. 
Ne higyjetek neki. 

— De ti, édes fiaim, gyümölcséről megítélhetitek 
a fát, mert szegénység, gyalázat és az unalom butasága 
jár vele ; tehát a rosszaknak három főbbike. 

A szorgalom és munka által pedig három legna-
gyobb ellenünktől szabadulunk : a bűntől, szükségtől és 
unalomtól. Isten á tka : „Arcod verejtékével keresd ke-
nyeredet4 — a legnagyobb áldás. A munka őrző angya-
lunk4 , (XI. fej. 46—47. lap . ) , , ' 



,Nincs utálatos igazság, és a jó soha sem csúnya. 
Szépség az anyag tökélye, mint a jóság a szel-

lemé. De a tökély csak Isten tulajdona lévén, a szépség 
is bel- s valódi lényében isteni, mit mi korlátolt agyunk-
kal és érzelmünkkel tisztán nem láthatunk, fel nem fog-
hatunk. Mit mi szépnek, valamint az, mit jónak nevezünk, 
csak mintegy emberi hasonlatossága a tökélynek s ezen 
hasonlat szépségünk. 

Isten a művészetet gyógy- és erősitő italul adá az 
emberiségnek. Ez az édes mennyei kenyér a fájdalom- és 
a szenvedésben; az égi harmatcsepp a beteg kebel csi-
gájába esve és ott gyöngygyé változva; a felkoltö trom-
bitahang a szív sírjára, — oáz a nyomor tengerén. 

Midőn az élet prózai napszáma lesújt, ezen angyal 
mennyei mosolya törli le homlokunk nehéz izzadtságát, 
a lélek és test szenvedéseinek könnyeit. 

Művészetben van a legtöbb humor. A rútat rózsa-
levelekkel, a fájdalmat csillagos fátyollal borítja be. A 
költészet panasza fölemel, a zene fájdalma csókolgat. 
A haldokló vívó, a kesergő istenanya szenvedéseikben 
csak szépséget mutatnak s a mausoleumok magasztos 
vonalai feledtetik az enyészet helyét4 stb. (XVI. fej. 76, 
79. 80. lap.) 

De nem folytatom tovább a kivonatolást. Olvassa, 
élvezze e becses könyvet a t. olvasó, a maga egészében. 
Bátran merem állítani, hogy aki e könyvet figyelemmel 
végig olvassa, eme nyilatkozattal teszi ezt egyideig félre : 
bölcsebb, jobb és boldogabb lettem általa. 

Melegen ajánlom e müvet a szülők, lelkészek és 
tanítók figyelmébe. Népiskolai könytárunkból sem szabad 
ennek hiányoznia. Megjegyzem, hogy e becses mű, még 
a mult napokban legalább, Budapesten ismeretlen s meg-
szerezhetlen volt. A megrendelő forduljon az aradi 
kiadókhoz. 

Végül legyen szabad a t. kiadó urakat arra kérnem, 
hogy a második kiadásnál az egypár latin, francia és 
angol idézet magyar fordítását szíveskedjenek zárjelbe 
vagy jegyzékbe tenni. Sdntha Károly. 

B E L F Ö L D . 
A protestáns ügy Zemplénmegye felvidékén. 

A felső-zemplénmegyei protestáns ügyet pár hó-
nappal ezelőtt egy nevezetes mozzanat élesztette fel 
százados halottaiból. E nevezetes mozzanat azon egy-
háztörténelmi esemény, hogy Homonnán, az egyháztör-
ténelmi emlékű városban harmadtélszázad után nyilvános 
rendes prot. istenitisztelet tartatott. 

A XVII. század elején lezajlott mozgalmas idők 
a homonnai protestáns egyházat is elsöpörték, amikor 
Homonnai Drugeth György szentelt vitéz, az arany 
gyapjas rend vitéze, az elődei által pártfogolt protes-
táns egyháznak nagy üldözője, 1614-ben a prot. papo-
kat Homonnáról elűzte, és a templomot a katholikusok 

részére elfoglalta. Ezzel a homonnai prot. egyház át-
adatott a történelemnek. — Az emberiségi fejlődés 
történelmének logikája ugyan régen feltüntette a józan 
ész követelményét, a teljes vallásszabadság jogosságát, 
a midőn a szabad egyháziasulás a prot. egyház alkot-
mányos szabadságában, autonómiájában teljes biztosíté-
kot és támogatást talál: mégis több mint harmadfél 
század mult el, mióta e különben nagyterjedelmü vidéken, 
a hol, t. i. Zemplénmegye három határszéli járásában 
több mint 40.000 lélek között egyetlen egy prot. egy-
ház nincs, — végre a mult év alkonyán a homonnai és 
vidéki protestánsok egyesült leányegyházzá szervezkedve, 
azon magasztos ünnepélynek lettek részesei, melylyel a 
szeretet vallásában való egyesülésöket nyilvánvalóvá tették. 

A valláserkölcsi szükségérzetben nagy teremtő 
erő rejlik. Mert bár a vallásosság oly benső érzelem, 
mely a csendes magányban, időhöz és helyhez nem 
kötve legőszintébben és legmegnyugtatóbban ébred fel 
a szivek rejtekében, és emeli fel az embert a lelki nyu-
galom magaslatára, mint a zsoltár iró mond ja : , . . Tit-
kon ajtómat behajtva, és magánosan sóhajtva . . . * ; 
de a társaságra született ember templomot épít magának, 
hogy ott Isten és emberek előtt tegyen tanúbizonysá-
got, hogy embertársait ama nagy eszmében, a szeretet 
vallásában testvéreiként tekinti, midőn így szól a zsol-
táriróval: , H a templomban megjelenek, ahol összese-
reglenek, Felséges neved imádói, Velők együtt fohász-
kodva, Úgy érzem mintha vigadva ott volnék, hol a 
menny lakói 4 

Ily subjectiv indokokhoz hozzájárulván azon körül-
mény, hogy a nagyobbára távol földről e vidékre került 
prot. lakosok az egyházukhoz való törvényes kapcsolat 
iránt tájékozatlanok lévén, jogaik gyakorlatában és kö-
telességeik teljesítésében akadályozva voltak ; továbbá 
azon nehézségek, melyek az előforduló családi esemé-
nyek alkalmával az egyházi ténykedések igénybe véte-
lénél, a gyermekek hittan tanításánál, confirmáltatásánál 
előfordultak : több izben hangzott fel e prot. közönség 
ajkáról az óhaj az iránt, hogy Homonna városa és vi-
déke prot. lakosai egy leányegyházzá alakulnának. 

E vágy az utóbbi időkben, midőn a város és 
vidéke prot. közönsége nagyobb mérvben gyarapodott , 
mind élesebben nyilatkozott, úgy annyira, hogy a 
mult év utolján Homonna város néhány ügybuzgó fér-
fia által összehítt előértekezleten a Homonnán létesítendő 
prot. leányegyház eszméjét a város és vidéke prot. la-
kosai közlelkesedéssel fogadták, sőt a szervezkedés mó-
dozatainak kidolgozására, s már az első isteni tisztelet 
megtartásának előkészítésére bizottságot is neveztek. 

A nemes törekvést siker és áldás koronázta. Az 
első nyilvános prot. helv. hitv. isteni tisztelet mult évi 
nov. hó 28-án mindkét felekezeti prot. általános rész-
vétele mellett tartatott meg Dercsényi Kálmán úr ima-
teremmé átalakított irodai helyiségében. Tiszt. Böször-
ményi Károly málcai h. h. lelkész úr hivatott meg a 
lelkészi functióra, ki is a gyülekezetet emlékezetre méltó 



szellemi élvezetekben részesité a nevezetes naphoz méltó 
magasztos alkalmi egyházi beszédével, melyet megin-
dító szónoklattal mondott el. Erre mindkét felekezeti 
protest. közül összesen mintegy 6o-an éltek úrvacso-
rájával. 

Az ugyan e napon tartott közgyűlésen a szervez-
kedés, illetve alakulás „homonnai egyesült prot. leány-
egyház* cim alatt tényleg megtörtént. Kijelöltetvén az 
anyaegyház, melyhez a gyülekezet mindkét felekezete 
anyakönyvileg tartozand, megállapittatott azon viszony, 
mely a gyülekezetet az anyaegyház lelkészéhoz köti, 
az egyházi ténykedések tekintetében fenntartván magá-
nak a gyülekezet bizonyos jogokat. Továbbá kimonda-
tott, hogy évenként hatszor, és pedig négy izben urva-
csorával egybekötött isteni tisztelet tartatik olyformán, 
hogy háromszor a helv. h , háromszor az ág. h. szertar-
tás szerint. Majd a leányegyház administratiójára egy 
10 tagból álló egyháztanács választatott egy főgondnok-, 
két algondnok-, pénztárnok- és jegyzővel. Végre a szer-
vezkedésre, illetve a megalakulásra vonatkozó közgyűlési 
határozat felsőbb jóváhagyás, megerősítés, és a leány-
egyháznak a választott anyaegyházba való bekebelezése 
végett az illető egyházmegyékhez felterjesztetett. 

Azóta testben és lélekben örvendetes gyarapodás-
nak örvend a leányegyház. F. hó 6-án tartatott a má-
sodik istenitisztelet, mely alkalommal a szintén szép 
számmal megjelent gyülekezet nagy lelki örömmel hal-
lotta szeretett lelkészünk Böszörményi Károly úrtól a 
szentírás arna szavait fejtegetni: „Ne félj kicsiny sereg, 
mert tetszett a ti atyátoknak, hogy adjon ti nektek 
országot. * 

Ez ideig hetvenkét (72) család jelentkezett és vé-
tetett fel a gyülekezetbe. 

Már ezek után, mit adjunk azoknak jó tettiért, kik 
nekünk az Isten országának felépítéséhez hozzájárulni 
alkalmat szolgáltattak ? Egy gyülekezet elismerése és 
hálája legyen jutalmuk magasztos célú fáradozásaikért-
Hadd rójjuk le a nyilvános elismerés adóját szeretett 
főgondnokuk Dercséni/i Kálmán ur iránt is, kinek buzgó 
fáradozása, kitartó utánajárása gyűjtött bennünket össze 
és vezetett el az urnák szent asztalához. E gyülekezet 
összetartása és egyesült erővel kivívandó felvirágzása 
legyen az alapitónak megérdemlett jutalma ! 

Midőn pedig e szerény ifjú leányegyházat a nyil-
vánosság előtt bemutatni szerencsénk van, azon alázatos 
kérelemmel fordulunk a nemzet prot. közönségéhez, kü-
lönösen annak nagyjaihoz, fogadják ezt becses pártfo-
gásukba, hogy árván ne maradjon ; ne vonják meg tőle 
erkölcsi és anyagi támogatásukat, hogy igy megszilár-
dulva fényes-en bizonyíthassa be majd a jövőben, mily 
fontos szerepet teljesít e magyar prot. leányegyház itt 
az ország határszélén mind nemzetiségi, mind prot. szem-
pontból. 

A nagy közönség szíves jó indulatát és támoga-
tását kérve, én részemről, ki illetőségemre nézve az or-
szág egyik legnagyobb h. h. egyházának tagja és örök 

hálára kötelezett hive vagyok, de néhány év óta le-
ányegyház megalakulásáig a hívők seregében hontalan 
vándor voltam, e leányegyház jövőjének felvirágzására 
a Mindenható segedelmét, működésére sikert és áldást 
kívánok, egyúttal ennek alapitói előtt megemelem kala-
pomat és nekik szivem mélyéből köszönetet mondok. 
Homonna 1881. 22/2. Gerecz Lajos, 

e. f. jegyző. 

I R O D A L O M . 
A beregi ev. ref. egyházmegye 1880 nov. 8—10 

Beregszászban tartott közgyűlésének jegyzőkönyve, ív-
rétű 14 lapon megjelent. A közgyűlés legnevezetesebb 
határozata, hogy az egyházkerület által elismert jogánál 
fogva, az anyaegyházakra nézve a lelkészi fizetés mini-
mumát lakház, udvar és kert használása és stólán kivül 
600 frtban állapította meg. E célból az egyes egyházak 
társítása s leányositása iránt benyújtott tervezetet is 
magáévá tette a közgyűlés, s jövőre nézve irányadóul 
tekintendi. Az elfogadott javaslat szerint a beregi ref. 
egyházmegye 69 anyaegyháza 3 5-re devalváltatnék. 

A költő leánya. Drámai költemény. Irta Hege-
dűs István. Kolozsvár, Stein Jánosnál, 24 lap. A drámai 
költemény, mint szabadabb alkatú műfaj, tulajdonkép nincs 
alávetve a szinmű szigorú szabályainak. Szerzőnk azonban 
tárgya e privilégiumát nem zsákmányolja k i : művének 
személyei nem kalandozzák be az eget és földet, nem 
társalognak az istenséggel, nem változtatják mindunta-
lan helyöket, mint Byron Manfredje, Madách Ember 
tragédiája vagy Lingg Walkürjeinek alakjai. A görög 
nemzeti élet azon epizódját ragadja ki s dolgozza fel, 
midőn a csaták dicső költője Aiszkhylosz, a poéták 
versenyén Szofoklesztől meggyőzetik, s a nép 

Nyert ifjú költőt, de az öreget 
Száműzte innét a rideg világba. 

Theorisz, az agg költő leánya, szerelmével csügg 
Szofokleszen, imádó leányi szeretettel atyján. A legyő-
zött öreg, ki azt az eszmét képviseli, hogy nem elan-
dalító, lágy költőkre, hanem férfi tettekre hevítő lanto-
sokra van szüksége a népnek : személyes sérelmét ís ez 
eszme alá rejti, s átkot szór a diadalmasra. Leányának, 
ki a költemény elején igy nyilatkozik: ,büszkévé en-
gem csak atyám tehet :* e leánynak választania kell 
most félrevonuló atyja s kedvese közt. Szofoklesz sür-
getve kéri : , megáld az ég is, oh csak jer, kövess 1* 
De Theorisz fuldokolva ejti ki a gyermeki szeretet min-
den egyébb érzelmet leküzdő szép szavait : , Atyám, 
követlek, bujdosom veled 1* E rövid meséből is kive-
hető némileg, hogy Hegedűs István jelen drámai köl-
teményében az értelmi költészet eszmei tartalma, a ly-
rica mély közvetlensége, s a dráma erkölcsi ereje és 
mélysége ámbár nem összeolvadva, de azért mégis teljes 
harmóniában nyilatkozik. Egységes alkotás, szerencsés 
conceptió. 



A zilahi ref. anyaszentegyház története. Irta Ma 
gyarosi István, zilahi ref. pap. Kolozsvár, Stein Jánosnál. 
Hat szakaszra osztva adja elő zilahi egyházunk viszon-
tagságos történetét. Igen tanulságos munka, főleg a par-
tiumbeli ref. egyházak beléletének speciális sajátságai 
föltüntetése és kimagyarázása folytán. Az egyházi életet 
minden oldalról híven s részletesen mutatja be, s ennél-
fogva raivelődés-történelmi szempontból is érdekes mo-
nographia. Általában igen gondosan van irva, rendsze-
rezve és részletezve. Kit egyházunk történelme érdekel, 
e 135 lapra menő füzetet, mint élvezetes olvasmányt 
lapozgathatja. Ára 50 kr., tiszta jövedelme a zilahi ev. 
ref. egyház papbérváltsági alaptőkéje gyarapítására 
fordíttatik. 

A Nemzet i Nőnevelés című havifolyóirat, melyet 
leányiskolák tanítónői és általában nőneveléssel foglalko-
zók számára a budapest sugáruti állami tanitónő-képezde 
tanítói szerkesztenek : a most kiadott január-februári kettős 
füzettel immár II. évfolyamába lépett. E hézagpótló be-
cses vállalat jelen füzete, ép ugy mint tavalyi évfolya-
mának minden egyes darabja, igen gondos szerkesztésről 
tanúskodik. Becsesnél-becsesebb érdekes és tanulságos 
értekezések ékesítik. I lyenek: Az emberi szolidaritás 
nevelési szempontból, de-Gerando Antoninától; Amos 
Comenius Márki Sándortól ; Comenius búcsúbeszéde, 
melyet a pataki iskolából való távozása alkalmával tartott 
1653 jun. 2-án (fordította Dezső Lajos); nyelvészeti le-
velek Simonyi Zsigmondtól ; a medve és élete Legeza 
Viktortól; az országos nőiparkiállitásról Gelléri Mórtól; 
a nők tornázásáról Matolay Elektől stb. Szépen kiállított j 
mellékletek még inkább emelik e füzet értékét. A Nem-
zeti Nőnevelés valóban méltó arra, hogy a nőneveléssel 
foglalkozó s az iránt érdeklődő közönségünk hathatós 
támogatása és pártfogása alá vegye a magyar nőnevelés 
ügyén fáradozó emez egyetlen folyóiratot. A Nemzeti 
Nőnevelés magyarázó rajzokkal és képekkel ellátva, (min-
den hónap 20-dik napján jelenik meg 5—5 ívnyi terjede-
lemben. Előfizetési ára két hónapra 1, félévre 3, egész 
évre 6 frt. Az előfizetési pénzek a Nemz. Nőnev. szer-
kesztőségének címe alatt a bpesti sugáruti állami taní-
tónő-képezdébe küldendők. 

Az udvarhelyi ref. egyházmegye 1879-ben és 
1880-ban tartott hat közgyűlésének jegyzőkönyve. Szer-
kesztette Dáné Mózes egyházmegyei főjegyző. 68 lap, Ud-
varhely, Becsek Dániel nyomdájából. Átalánosabb érdekű 
pontja e jegyzőkönyvnek, az egyházmegyék ujabb be-
osztására vonatkozó végzés. Ez az egyházmegye is, 
mint a többi valamennyi kivétel nélkül, nem tudott 
felülemelkedni céhszerü önzésén, s azt a határozatot 
hozta, hogy az u. n. fogarasi egyházmegyéhez csatol-
tatni célzott egyházközségeket, névszerint Hévíz, Fehér-
egyház, Muzsna, Kóbor és Al-Rakos egyházakat nem 
engedi át. Maguk az illető egyházak is tiltakoztak a 
politikai megyék kereteivel összhangzásba hozandó be-
osztásuk ellen. Ha azonban mégis az egyházmegyéből 
egy-két egyházközséget mindenkép el akarnának szakí-

tani, úgy csak Al-Rákos és Héviz egyházak lennének 
az erdővidéki s nem a fogarasi egyházmegyéhez csato-
landók. A fogarasi egyházmegyére „pereat4-ot kiáltott 
a közgyűlés; erről „előre is könnyen beláthatni, hogy 
az, ha nem épen halva, de nyomorékon születnék.* Eb-
ben van némi igazság; csakhogy az a bökkenő, hogy 
Fogaras-táján oly gyéren s oly elszórva léteznek egy-
házaink, hogy ott ugyan a politikai megyék határai 
figyelembevételével úgyszólván lehetetlen célszerűen be-
osztani az egyházakat tractusokba. 

A r imaszombat- tamásfalvi ág. h. ev. anyaegy-
ház értesítvénye 1881. évre. IV. évfolyam. Szerkesztette 
Glauf Pál, lelkész. Az egyház és filiában született 43, 
meghalt 53 lélek. Amily hatrányosak a gyülekezetre 
nézve e népmozgalmi adatok, ép oly örvendetes jeleit 
látjuk annak, hogy Rimaszombatban a hagyományos 
prot. buzgóság nem veszett ki a hivek kebeléből. Az 
egyházi pénzügyi bizottság felügyelőjének dr. Patzek 
Mórnak 25 éves örömünnepélye alkalmából, tavalyi dec 
5-én aranykönyvet nyitott, melybe a rimaszombati egy-
ház „örök tagjainak4 nevezendő azon buzgó egyháztagok 
nevei iratnak be, akik bizonyos takarékpénztárilag kezei 
lendő, soha el nem költhető, sem másra fel nem hasz-
nálható tőkét adományoztak, vagy hagyományoztak az 
ekklézsiának. Alig mult két hónapja, hogy az aranykönyv 
megnyittatott, s már eddigelé is Öten vannak belejegyezve, 
kiknek mindenike 100—100 frttal növelte az egyház 
alapítványi törzsvagyonát. 

Kérelem. Alólirt bizalommal fordul t lelkésztár-
saihoz és kéri őket, hogy : „ A folctoi ref. egyház múltja 
és jelene4 című művet, melyet a foktői ref. egyház 
építendő iskolája javára kiadott, egyházi elöljáróiknak 
és hiveiknek. tömegesebb megrendelés végett ajánlani 
kegyeskedjenek. Igaz ugyan, hogy ez a mű csak egy 
egyház múltját és mai állását festi, de mint érdekes és 
tanúságos olvasmány méltó minden protestáns egyház-
nak és tagjainak figyelmére. Ebből a szempontból is 
ajánlom t. lelkésztársaim figyelmébe e művet, melyet 
különben maga a jótékony cél is ajánl. Tar ta lma: 
előszó ; az egyház rövid történetei; végrendeleti hagyo-
mányozok emlékezete, számadás az 1880-ik évről ; költ-
ségterv az 1881-ik évre ; leltár. Ára a finom nagy-
ívre nyomott, 50 lapra terjedő, díszes kiállítású füzet-
nek 45 kr . ; a pénz beküldése után minden megrendelő 
bérmentve kapja meg. Könyvárusi piacra nincs bocsátva, 
egyedül csak nálam kapható. Feleki József, foktői ref. 
lelkész. 

K Ü L Ö N F E L É K . 
* Személyi hírék. Kalchhrenner Károly ev. főes-

peres, szepes-olaszi lelkész és tud. akad. tag mult va-
sárnap ülte meg papsága 50-dik évforduló napját. — 
A sárospataki önkéntes tűzoltó-egylet f. hó 20-án tartott 



közgyűlésén — mint levelezőnk irja — Dr. Ballagi Géza 
jogtanár (ki egyszersmind a főiskolai tűzoltó-egylet pa-
rancsnoka) és Dr. Kun Zoltán főiskolai orvos alparancs-
nokokká, Nemes Ferenc jogtanár rendőr-parancsnokká, 
végűi Dr. Baconi Lajos szintén jogtanár segédtisztté 
választattak meg. — A honvédelmi miniszter által, jan. 
i-től számítandó ranggal, szabadságolt állományú m. 
k. honvéd-segédlelkészekké neveztettek ki : Bóna Sándor 
szankPref. káplán, Demeter Mihály szászvárosi (?) ref. pap, 
Jancsó Lajos erdélyi ref. püspöki titkár, Juhász Kálmán 
badalói ref. lelkész, Kovács Dániel nagylaki ev. káplán, 
Nagy Lajos drávaszabolcsi ref. segédlelkész, Nikelszky 
András holló-lomnici ev. segédlelkész, Teleki József szé-
kelyudvarhelyi ref. lelkész. — A békéscsabai ev. egy-
ház f. hó 17-én tartott presbyteri gyűlésén a szarvasi 
főiskolánál üresedésbe jött tanári szék betöltése céljából 
négyes szavazatát Gajdács Pál tanárra adta, ki a Bé-
késm. Közi. véleménye szerint előre láthatólag meg fog 
valasztatni. — A nagykőrösi ref. lyceumi önképzőkör 
Mészöly G. tanar elnöklete alatt megtartotta alakuló 
közgyűlését. Ifjúsági elnökké Filó Tihamér Vl l . gym-
nazialista választatott. — Ádám Gerzson nagykőrösi 
ref. lyceumi tanár megünnepelte 25 éves tanárkodásá-
nak emlékét. A főiskola díszterme zsúfolva volt a jubi-
láns tanár tisztelőivel. A megnyitó beszédet Szűcs Ferenc 
tanar tartotta, mely után alkalmi éneket zengett az ifjú-
ság. Majd Tóth József lapszerkesztő üdvözölte az ünne-
pély hősét, volt tanítványai nevében, s az ezek által 
összegyűjtött 240 frtról szóló adomanylevelet adta at, a 
inely összegnek kamatait mindig egy szorgalmas tanuló 
fogja kapni. Megható szép ódat szavalt Búz Gyula 
Csáktornyai Lajostól. Ezután Öreg János tanártársai ne-
vében üdvözölte s adott at egy szép emlekkönyvet az 
ünnepeltnek. Ezután Nyikos tanuló üdvözölte az ünne-
peltet s az ifjúság nevében egy szép ezüst tintatartót 
nyújtott at neki. Ezekre az ünnepély hősének beszéde 
következett, a melyben megköszönte a neki adott aján-
dékokat s a nagyszámú közönség érdeklődését és meg-
jelenését. Végül a tanuló ifjúság a Hymnust énekelte, 
a melylyel az ünnepély véget ért. — A vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter Czibor József neszmélyi 
helv. hitv lelkésznek, a neszmélyi segédtanítói fizetés 
pótlására felajanlott 50 frtnyi adományaért, köszönetét 
nyilvánította. 

A budapest i unitáriusok, kiknek száma vagy 
350—400 lélekre tehető, a fővárosban templomot akar-
nak építeni. Az Erdélyben eszközölt gyűjtés már oly 
szép összeget hozott össze, hogy a terv kiviteléhez már 
hozzáfoghatnak s mar lépéseket tettek a főváros hatósá-
gánál telek átengedése végett. 

Komáromban prot. nőegylet alakult, mely e 
hó 13-án tartotta meg első közgyűlését a ref. egyház 
tanácstermében Pap Gábor superintendens és Molnár 
Adám főgondnok kettős elnöklete alatt. Pap Gábor 
megnyitó beszéde, melyben gyönyörűen jellemezte a 
nők társadalmi hivatasát, r oppan t hatást keltett. E n n e k 

végeztével a felolvasott alapszabályok csekély módosí-
tással elfogadtatvan, a tisztviselők választasa vette kez-
detét. Közfelkiáltással egyhangúlag választattak meg, 
elnökké Konkoly Thege Balazsné, alelnökké Pap Ga-
borné, pénztárnokka Berinkey Antalné, számvevővé Mi-
hályi Ferencné úrnők. Tiszteletbeli jegyzőül Pap Elek 
ref. segédlelkész neveztetett ki. Üdvözöljük qz egyletet 
jótékonysági nemes palyafutása kezdetén 1 

* Carlyle T a m á s közelébb elhunyt hires angol 
történetíró, évekkel ezelőtt Orléansban időzvén három 
hónapig, megismerkedett Dupanloup püspökkel. A két 
férfiú annyira megkedvelte egymást, hogy minden este 
együtt theáztak, s felváltva látogatták meg egymást. 
Az ismeretség harmadik hónapjában, egy este Dupanloup 
vallásra, templomra és hitre vitte át a beszédet és saj-
nálkozásanak adott kifejezést, hogy egy oly kitűnő iró, 
mint Carlyle, „hit nélkül való* és sopánkodott e ,hitet-
lenség® fölött. Carlyle az ő szellemdus, boncoló, tudatos 
s egyúttal jellemzetes iróniajával így felelt : ,Uram, 
biztosítom Önt, hogy boldognak érzem magamat, ugy 
a mint itt vagyok ; én mind abban hiszek, a mi Önt 
nem nagyon inditja meg. Ön pedig mind abban hisz, a 
mi rám nézve egészen közönyös. Ha megcsináljuk a 
számadást, fogadok, hogy Ön sokkal hitetlenebb nalam-
nál.* E pillanattól kezdve egyház és hit nem került 
többé köztök szóba. 

* Az első nyomta to t t bibliát, a legelső könyvet, 
melyet szétszedhető betűkkel nyomtak, f. hó 15-én árve-
rezte el a londoni Sothebey társa és cég. A jegyzék sze-
rint e könyv címe : „Biblia Sancta Latina (Testamentum 
Vetus) e versione et cum praefatione Sancti Hieronymi.* 
Megjelenési helye és ideje nincs rajta, de altalanosan 
ismert dolog, hogy e bibliát az 1450. év körül Gutten-
berg nyomtatta. A biblia disznóbőrbe van kötve. A pél-
dány csakis az ó-testamentomot foglalja magában és ab-
ból a körülményből, hogy régen is a bibliát csak egy 
kötetbe szokták volt kötni, arra következtetnek, hogy 
néhány példányt kizárólag a zsidók szamara nyomtattak. 
A kötet teljes, a Makkabeusok könyvének végéig a 486 
folióig, az 506 foliótól kezdve pedig az eredetinek teljes 
facsimiléje. Itt-ott kikezdte a ugyan a moly, de különben 
teljesen ép a példány és i43/4 hüvelyk hosszú. Néhány 
évvel ezelőtt Perkins könyvárus 2960 font sterlingen ar-
vezett el egy ilyen példányt. E példányt létezése titok-
volt addig, míg egy bajor falu templomának sekrestyé-
jében föl nem találták. Elénk verseny után a ritka be-
csű példány 760 font sterlingért Ouaritsek ódonkönyv 
áruló kezeibe került. 

* Gyászhír . Szatmár-Németiben Sallay Mihály ref. 
fitanitó, ki 35 évig buzgón szolgalta az egyház és iskola 
ügyét, 57 éves korában f. hó 18-án elhunyt. Özvegyet 
és 7 árvát hagyott hátra. Béke poraira! 

* Szerkesztői mondanivalók. A könyvismertetés 
rovatában egyszerre nem szoktunk több művet is is-
mertetni s ennélfogva Garzó Bibliamagyarázatainak, 
Warga Lajos egyháztörténelmének, Nagy Lajos Vázla-
tainak stb. ismertetését mai számunkból ki kellett 
hagynunk. — Nagy Pál necrológját a jövő számban adjuk. 



N E C R O L O G . 

Révész Imre emlékezete. 

J ö j j ide és láss!* 
A debreceni ref. egyháztanács tegnap főgondnoka 

Sápy Sámuel úr által, néhai felejthetetlen lelkipásztora 
Révész Imre hirtelen elhalálozása alkalmából, bizalmas 
értekezletre lévén összehíva, holta utáni kötelességszerű 
teendők fölötti megállapodás s illetve irányadás vége t t : 
a jelen volt meghívott tagok, nemcsak 

1. A boldogult temetkezési minden költségeit — 
melyek nem rúgnak 300 frtra, egyhangúlag elfogadta s 
többi tagtársakkal elfogadtatni igérte, hanem 

2. Az elhunyt nagy férfiúnak — határozottan ki-
fejezett akaratján túl téve magát, — sirját jelzendő 
emlékkő állítására önkénytes adakozás végett aláírási 
felhívás kibocsátását elhatározta s annak elhelyezését, 
tekintve szétküldését elrendelte. Továbbá 

3. A nagy protestáns tudósnak emlékszobor fel-
állítását megpendítette, de annak indítványozását s ki-
vitelét a tiszántúli ref. egyházkerületnek s a hazai összes 
reformált hitfelekezetnek hagyta fenn; maga részéről, 
ha az létesülend, hathatós anyagi közreműködését, s a 
sírkőre gyűlendő felesleg előtérben erre való fentartását 
véleményezte ; nem akarván megelőzni, e részben a pro-
tans reformált közvélemény óhajának nyilvánulását, meg-
lévén győződve arról, hogy Révész Imre nemcsak Deb-
recené, a hol közvetlen Isten szolgájaként haláláig 
önfeláldozó buzgósággal működött s Kálvinként és 
Knox-ként halálát megelőző 10 órával tartá (fájdalom 
ulolsó Istenhozzádot rebegő hattyúdalként) végső pré-
dikációját: hanem az összes protestáns egyházé, sőt 
magáé a szent hazáé is volt. Mely szerénységét az ér-
tekezletnek minden elfogulatlan biráló csak méltányol-
hatja. Végre 

4. Nem akarván megfeledkezni a felejthetetlen 
kedves lelkészhalott mellett annak hátramaradott csa-
ládjáról, sőt annak legméltóbb s legsujtóbb bánatjára 
gyógyító balzsamot csepegtetni kívánván, s tekintetbe 
vévén, hogy a boldogult csaknem minden megtakarított fil-
lérét a legjelesb művek szerzésére fordította s ez ékből ak-
názta ki azon addig sok tekintetben homályban volt protes-
táns és hazai történelmi s jogi adatokat melyekkel nagy 
fényt vetett hazai s egyháztörténelmünk sötét köd bo-
rította mezejére, hogy hátramaradott özvegye s árvái 
e közérdekű életfolyása miatt elhunyta után nyomorral 
s Ínséggel küzködni ne kénytelenittessenek nemcsak 

5. A jelen egyházi évet, melyből csak két hó 
van hátra, hanem 1881— 1882-ig terjedő Szentgyörgy-
napig özvegyi évül meghagyni véleményezte ; az 1882-
től 1883-ki Szentgyörgynapig pedig, ha ne tán az 
egyház helyébe más lelkészt választ, kegyeleti évül, 

félfizetés élvezése mellett megadni hatarozta; azontúl 
pedig 1883-ik év tavaszától kezdve 

6. A boldogultnak özvegye s családja részére, 
mind addig, míg közölük valaki él s az özvegy férje 
nevét viseli, árvái pedig sorsukra nézve teljes biztonság-
ban nem lesznek, évenként 400 forintnyi nyugdíjt az 
egyház pénztárából egyhangúlag megszavazta, s az egész 
értekezlet ezen kegyetteljes megállapodásnak — melyek 
itt 1—4 szám alatt elősorolvák — a közelebb febr. 27-kén 
tartandó egyházi közgyűlésen az együttes presbyterium 
altal leendő egyhangú elfogadtatására közreműködőleg 
magát kötelezte. 

„Roma locuta est.® Nem dicsekvésképen közöljük 
ezt, hanem példányul, irányadasul és ösztönző például 
a többi testvér protestáns egyházaknak. Vegyenek példát 
s tanuljanak Debrecentől, hogy elhunyt érdemdús, vagy 
nyugalomra lépni kénytelen lelkészeik s azoknak csalad-
jaik iránt hasonló hálás kegyelettel legyenek. Ide jöjje-
nek, és lássanak ! s akképen cselekedjenek ! 

Egyébiránt boldogult Révész luure ugy halala mint 
életéhez tapadt s a sok koholmányt felvevő lapokban 
közlött költeményeket, melyek közé tartozik az, mikép 
Balogh Ferenc tanar ur a sírnál emlékbeszédet tartott 
volna fölötte — mi pedig légből kapott koholmány, mi-
vel az elhunyt nagy férfiú csupán egyszerű imával kivánt 
eltemetetni fakoporsóban, s ez teljesült is végreakaratja 
szerint: midőn a tényállást előadom s ezzel részben amazt 
megcáfolom, lesz alkalmam élete első éveit tekintve ké-
sőbb helyreigazítani; a mennyiben szinte minden alapot 
nélkülöz azon több lapban fölvett allitás : hogy néhai 
Révész Imre »9 éves koraban annyira a szó teljes értel-
mében árván maradt, hogy még tanácsadója annyival 
inkább pártfogója sem volt." O rajta is beteljesült a zsol-
tariró e szava: Gyermek voltam és megvénhedtem; de 
soha sem láttam hogy az igaz elhagi/atott volna és annak 
kenyérkereső magva. Mar bizony sok és befolyásos, jóltevő 
tanácsadói és pártfogói voltak gyermek éveiben, kiket 
majd mint kortársa s újvárosi tiszttársa ösmertetni rövid 
életrajzában később fentartom magamnak. 

Dicsöfi J. 

Révész Imre életrajza. 

A boldog eml. Révész Imre eredetére és ifjúkori 
életére vonatkozó adatok Görömhei Péter nagykállói 
ref. lelkész és felsőszabolcsi egyházmegyei főjegyző úr 
birtokaban vannak. Lapunk t. munkatársának igéretét 
birjuk, hogy amint összeállította amaz adatokat, ren-
delkezésünkre bocsátja kéziratát. 

* 

Révész I m r e művei időrendi sorozatban. 
Székfoglaló egyházi beszéd az egyházi tanításról, 

mint a prédikátor főkötelességéről. Szarvas, 1854. 16. 1. 
A protestáns egyházalkotmány alapelvei, a XVI. 

századi főbb reformátorok, vallástételek és egyházszer-
vezetek bizonyítása szerint. Szarvas, 1856. VI + 152 1. 
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A hit, tudomány és szeretet az egyházban, mint a 
távozó lelkipásztor hu óhajtásainak legfőbb tárgyai ; 
búcsúbeszéd a szentesi reformált vallású gyülekezethez. 
Szarvas 1856. 

A theologiai tudományok encyklopaediája és metho-
dologiája. Irta Dr. Hagenbach K. R. A negyedik kia-
dás utan magyarra fordította Révész Imre. Pest, 1857. 
X. + 426 1. 

Vélemény a magyar protestáns egyház alkotmányá-
nak fö pontjai felett, különös tekintettel a jövendő tör-
vényhozásra. Debrecen. 1857. V 4- 88 1. 

Az ordáliák vagy istenitételek. (Az uj Magyar Mu-
zeumból kinyomatva.) Pest, 1858. 35 1. 

Közoktatás ügye Németalföldön. (Külön nyomat a 
Sárospataki Füzetek IV. szállítmányából) Sárospatak, 
1858. 29 1. 

Erdősi János magyar protestáns reformátor, külö-
nös tekintettel némely magyar tudósok balvéleményére. 
Debrecen, 1859. IV + 71. 

Etellaka, vagyis Attila hun király birodalmi szék-
helye. Történelmi vizsgalat. Debrecen. 1859. IV. 4" 71. 

Országgyűlési beszéd 1861 Máj. 31. (A „Magyar-
ország4 132. száma utan) Pest, 1861, 27 1. 

A történelmi bírálatról. Akadémiai székfoglaló ér-
tekezés (M. Akad. Philos. T. T. közi. II. 1861—2. 3 ) 

A magyar protestáns egyház szabadságának védelme, 
némely tekintélyes német tudósok megtámadásai ellen 
Sárospatak, 1862. 92 1. 

* Az alakulandó magyar protestáns irodalmi tár-
sulat alapszabályainak terve. Debrecen 1863. 16 1. 

Dévay Biró Mátyás első magyar reformátor élet-
rajza és irodalmi müvei. Pest, 1863. II. 4- 125 1. 

Kálvin élete és a Kálvinizmus. Emlékül a nagy refor-
mátor halala évének három szazados fordulatára. Pest 1864. 
apr. X 4- 334 1. — Második kiadas. Pest. 1864. jul. 

Egyházi beszédekBobertson nyomán I. füz. Pest, 1864. 
I V + 1 5 2 1. — Második jav. kiad. Pest, 1868.VIII4-165 1. 

Egyetemes egyháztörténelem. I. füzet. Az egyház ala-
pittatasától a reformátióig. Debrecen, 1865. XIX-f- 203 1. 

A magyarországi ref. egyház közönséges énekes köny-
véről. Debrecen, 1866. V. -f 43 1. 

Egyházi beszédek Bobertson nyomain. II. füzet, Pest, 
1864. VI, + 153. 

A levéltárak megóvásáról és rendezéséről, tekintet-
tel a magyar prot. levéltárakra. Debrecen, 1868. 40 lap. 

* A tiszántúli ref. egyházkerület véleménye az 
1848. évi vallásügyi törvény részletezéséről és az iskola 
ügyről. 

Adalékok a magyar protestáns iskolák autonomi-
ájának történetéhez. (Külön lenyomat a Sárospataki Füze-
tek 1869. IV. V. szállítmányaiból) S.-Patak, 1869. 89 lap. 
2-dik jav. és bőv. kiad. S.-I'atak, 1870. 98 1. 

Egyházi beszédek Bobertson nyomain. 111. füzet 
Debrecen. 1869, VI H- 128 1. 

* Válasz javaslat iskolaügyben a közoktatási mi-
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níszter úrhoz, a tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlé-
séből. (Kézirat helyett.) Debrecen 1870. 32 1. 

Temetési beszédek, I. füzet. Debrecen 1870. VI. + 
157 l. 

Ünnepi és közönséges egyházi beszédek I. füzet. 
Debrecen, 1870. VI + 162. 

A magyar protestáns hitfelekezetek egyházi és is-
kolai szükségeinek országos költséggel való fedeztetéséről, 
különös tekintettel a kathol. autonomiai mozgalmakra. 
(Külön lenyomat a Magyar protestáns egyházi és isko-
lai figyelmező*-ből) Debrecen, 1871, 130 1. 

Melius Péter emlékezete (K. ny. a Figyelmezőből.) 
Debrecen 1873. 34 1. 

A magyarországi reformált egyház számára egyházi 
fő hatóságul felállíttatni szándékolt Konventről. (K. ny. a 
Figyelmezőből) Debrecen, 1873, 58 1. 

A magyarországi protestáns gymnasiumok államjogi 
viszonyai (K. ny. a Figyelmezőből) Debrecen 1873. 47 1. 

Strausz Dávid Frigyes emlékezete (K ny. a Figyel-

mezőből) Debrecen, 1874. 28 1. 
A debreceni nyomdászat első korszakáról (lásd ily 

című füzetben : „Emlékbeszédek, melyek szab. kir. Deb-
brecen város könyvnyomdájában működő két veterán 
nyomdász — — 1874 évi julius 18 napján tartott fél-
százados emlékünnepélyekor elmondattak*) Debrecen, 
1874, 21 1. 

A magyarországi protestáns-egyletről (K. ny. a Fi-
gyelmezőből) Debrecen, 1875, 100 1. 

Néhány szó az idtramontánok törekvéseiről a pro-
testantismussal szemben (K. ny. a Figyelmezőből.) Deb-
recen, 1875, 19 1. 

Adalékok a magyar ref. egyház zsinattartási ügyé-
nek múltjához (K. ny. a Figyelmezőből.) Debrecen, 1877, 
143 1-

Szoboszlai Pap István országgyűlési ref. lelkész leve-
lei az IS25[7-ik évi országgyűlésről (Akadémiai „Érteke-
zések a nyelv és széptudományok köréből* VI. k. 6 szám) 
Budapest, 1877, 27 1. 

Zsinati teendőink mivolta, rendszere és egymásutánja. 
Töredék és alapvázlatok egy törvénytervvel. Némi kis 
észrevételek az eddig megjelent tervezetekre, vélemény a 
legközelebbi teendőkre nézve, (K. ny. a Figyelmezőből.) 
Debrecen, 1878, 48 1. 

Néhány előleges szó a magyar reformált egyház-zsi-
nati előkészületei ügyében. Debrecen, 1879, 24 1. 

lgéni/telen vélemény a magyar protestáns egyháztör-
ténelem jövője ügyében. Debrecen, 1879, 8 1. 

Egyháztörténelmi irodalmunk ügyéhez (Külön lenyo-
mat a „Protestáns egyházi és iskolai lap*-ból) Buda" 
pest, 1880. 18 t. 

„ Magyar protestáns egyházi és iskolai figyelmező. 
Szerkeszti és kiadja Révész Imre. I —IX évfolyam, illetőleg 
kötet. Debrecen 1870—1878. 6 3 6 - f 6 0 0 4 - 5 5 2 + 5724-624 
+ 5 4 6 + 5484-5144- 5 1 4 = 5 1 0 6 l aP-

A *-gal megjelölt 3 munkán a szerző neve nincs 
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megjelelve, azonban ezek is boldogult apám fogalmaz-
ványai. 

Hogy a megboldogultnak a napi és heti lapokban 
megjelent temérdek kisebb-nagyobb közleményét és 
dolgozatai szintén összegyüjthessem s felsorolhassam, 
arról sokoldalú elfoglaltatásom miatt egyelőre le kell 
mondanom. Révész Kálmán. 

* 

Révész I m r e utolsó napja. 

Révész Imre utolsó napjaról a legilletékesebb hely-
ről kapott tudósítás alapján a következőket Írhatjuk : 

Reggel a legjobb kedvvel kelt fel s szokása sze-
rint olvasgatá elmondandó egyházi beszédét. Harangozá> 
kor kocsin ment a nagy templomba, mert sikos idő lévén, 
az eleséstől nagyon félt. Az istenitisztelet végeztével a 
legderültebb kedényhangulatban ment haza, s — ami 
csodálatos — legkisebb nyoma sem látszott rajta a fá-
radtságnak vagy mellszorulásnak, ami az utóbbi években 
minden templomi szolgalat után kisebb-nagyobb mérték-
ben mindig gyötörte. Oly annyira jókedvű volt, hogy 
még dalolni is elkezdett (ezen szép régi da l t : Az ég 
alatt, a föld színén . . . .) 

Az ebédet, egészen a legutolsó tál ételig a legjobb 
étvagygyal s a legnagyobb jókedvvel költötte el. Foly-
tonosan tréfálkozott családja tagjaival. Az utolsó tal 
étel behozatalakor — egynegyed két órakor — hirtelen 
melléhez kap, egyet jajdul, mellényét kigombolja, széké-
ről feláll, párszor végig megy az ebédlőn s ezen sza-
vakkal : »azt hiszem, mindjárt el fog. . „saját szobájába 
megy s karosszékébe leül. A családtagok először azt 
gondolták, hogy szokásos mellszorulása vette ismét elő, 
de pár perc múlva iszonyú görcsroham fogta el, mely 
a kiváló lélekerejü férfiút szivszakgató jajgatásra kénysze-
rité. Fia rögtön orvosért szaladt, s midőn dr. Tegze 
úrral megérkezett, akkor már forrón szeretett apjat a 
földön, épen egy könyvállvány mellett elterülve találta. 
Ugyanis csakhamar megszűnt a boldogult iszonyú görcs-
rohama s azt vélvén, hogy a járkálás szüntetni fogja 
fájdalmát, fel akart székéből állani. Szerető neje köny-
nyezve kérte, hogy ne álljon fel, de az erős akaratú 
férfi mégis felállott, egyet kettőt lépett, — de hiába ! 
a nemrég oly erős férfiút elhagyta már ereje, nem birta 
tartani magát s lehanyatlott. Kezével azonban mégis 
tartott annyit magán, hogy gyengéd neje segítségével 
lassan s nem nagy rázkodással esett le s fejét épen 
nem ütötte meg. Az orvosi segély megérkeztekor rög-
tön karszékébe tették, — mivel ettől fogva csakis egyes 
tagjait tudta mozdítani, de egész testét illetőleg már 
tehetetlen volt, — ruháitól megszabadították s érvágást 
kísérlettek meg rajta, amit azonban az előhívott borbély 
a beteg karjának túlságos kövérsége miatt, többszöri 
próba után sem volt képes véghez vinni. A boldogult-
nak fájdalma ekkor tájban csilapodott, egész öntudato-
san felelt az orvosok — dr. Tegze és dr. Török urak 
kérdéseire. Csakhamar ezután ágyba tették, a honnan 
önerejéből többé nem kelt fel. . . 

Különösen fejével volt kínja, folyvást ehez kapko-
dott, s egyaltalaban nem találta helyét, mert mindig a 
fejalj magasítását kérte. Emellett folyvást forgatta fejét, 
ami miatt a rendelt nadályokat csak nagy bajjal lehetett 
reá rakni ; ezenkívül jobb lábát folytonosan dörzsölteté. 
Midőn kinja néha szűnt s szóhoz tudott jutni, mindig 
teljes öntudattal s még emellett sokszor tréfalkozva 
beszélt. Ekkor mondá a többek közt : „Most valóban 
elmondhatom !• Nyögök mint a galamb, az én szemeim 
felemelkednek magasságba, Uram ! erőszakot szenvedek, 
adj nyugalmat nekem!* De alig mondott pár szót — 
szivszakgató jajgatása ismét felhangzott. Fél négy óra 
felé már türelmetlenkedve követelte, hogy vágjanak 
rajta eret s csakugyan midőn 4 óra felé Újházi doktor ur-
nák sikerült eret vágni bal karján nagyban megkönnyeb-
bült, ugy, hogy még lábán is eretakart vágatni. Jajgatása 
megszűnt, nyugodt percei gyakoriabbak s hosszabbak 
voltak ; fejfájása csillapulhatott, hanem gyomrával szen-
vedett iszonyú kint s az erős jajgatas helyett nehéz, 
hörgő lélekzése szakgatta az ágya körül állók szivét. Bal-
karja, melyen az ér megnyittatott, igen megzsibbadt, 
ezért kér te , hogy egy kis zsírral kenjék meg. Hű 
káplánja teljesíté kivánatát s azt mondá neki a megbol-
dogult : „ Csak nem az utolsó kenetet adja fel kedves 
tiszteletes úr f ! Azért csak kenje kérem, nagyon jól esik.' 
Csakhamar ezután így szólt nejéhez: „Megijedtetek, ugy-e 
galambom ? . . . Nem kell félni! . . . . az Isten nem 
hágy el. .. . mindent jórafordít /* 

Félötkor hörgése hirtelen megszűnt, arca megké-
kült s csaknem egészen megmeredt. Azt hitték, rögtön 
meghal, de csakhamar megszűnt e roham annyira, hogy 
maga a boldogult is többször mondá, hogy könnyebben 
érzi magát. Nem sokkal ezután így szólt: „ Környékezett 
ez a haszontalan gutaütés, de én is visszavágtam neki .'<< 

A vizet igen gyakran kérte és nagy mennyiségben itta : 
„ Van e jó viz Túront — kérdé káplánjától, ki Túrra 
való — s midőn ez azt felelte, hogy bizony ott rosz 
ivóvíz van, a megboldogult így folytatá : »hejh ! Elesden 
van csak jó viz, megihatik az ember 10 litert is egy 
nap !* 

Hét óra tájban mar kezdett légzése még nehe-
zebbé, hörgőbbé válni, ugy hogy e miatt már beszélni 
is nehezebben tudott, a vizet és orvosságot is alig volt 
képes lenyelni. Mégis midőn neje kérdi tőle, hogy be-
veszi-e az orvosságot, azt felelte rá : »Be bizony lelkem, 
ha százannyi volna is.* Majd szintén nejéhez, ki folyvást 
simogatta szenvedő tagjait, így szólt: 

„ A te bársony kis kezedből mennyei szikrák lövel-
lenek belém, valóban enyhül fájdalmam — vagy ne is 
bókoljak neked Fél nyolc óra felé, méginkább növe-
kedtek kínjai, ekkor mondá utolsó szavait ez életben. 
Ugyanis neje kérdezvén tőle, hogy ne tegyen-e meleg 
köménymagos ruhát reá, lassú hangon, vontatva, de 
egészen érthetően így felelt : „ Bizony — jó lesz — lel-
kem!11 Ezentúl többé szólani nem tudott, látszott egy-
párszor hogy még óhajtott volna, de szó helyett csak 



az iszonyú hörgés jött már ajkaira . . Pár perccel esti 
nyolc óra előtt a hörgés egészen elcsendesedett, a kín, 
teljesen megszűnt — ő derült arccal, kibeszélhetetlen 
és leírhatatlan szelid tekintettel felemelé szemeit a ma-
gasságos égre, aztán lehunyta azokat, egy szó, egy ja j 

egy sóhaj nélkül elaludt örökre! 

* 

Részvétnyi lvání tások. 

Id. Báró Vay Miklós így fejezte ki részvétét: „Mit 
vesztett az elhunytban magyar hazánk ref. hittársadalma, 
sőt maga az összes protestantismus is, sokáig fogjuk 
még keservesen tapasztalni ; én pedig ki több mint két 
évtizeden keresztül élvezém őszinte barátságát, kétsze-
resen s közvetlenül leszek ennek hiányát érzendő. Lé-
lekben mindenesetre ott vagyok én is a dicsőültnek 
gyászravatalát körülállók sorában, áldást mondván ham-
vaira.* — 

T. Szerkesztő úr ! , A Révész Imréről irt, hozzá 
méltó, necrologban, a megboldogultnak gyászoló család-
jahoz intézett részvét táviratok között említve van a 
„Sárospataki akadémia a debreceni illetőségű hallgatóinak 
távirata* is. Nem a kegyelettel való tüntetés s a fájó 
sebeknek felszaggatása akar lenni részünkről, csak ha 
már a köztudat elé hozatott, s az előtt is bir értékkel, 
egy rokon érzelmű testület osztatlan részvétének az iga-
zolása az, midőn kérjük, tudomásul venni, hogy egyhá-
zunk oszlopférfiának váratlan halála mélyen döbbentett 
meg mindnyájunkat, s a szomorú alkalomból nem a 
„sárospataki akadémia debreceni illetőségű hallgatói*, 
hanem egyenesen s kivétel nélkül a „sárospataki theo-
logiai ifjúság* küldött táviratot a bánatos családnak. 
A sárospataki theologiai ifjúság. 

A D A K O Z A S O K . 
Az országos prot. á rvaházra : Szigeti Elek zsakai 

ref. leik. 6 frt 25 kr. következő sorok kíséretében : A 
zsákai ref. egyház által a budapesti prot. országos árva-
ház részére köröztetett gyűjtő ivén, reformátusok, görög 
keletiek és izraeliták részéről, tehát vallásfelekezeti 
külömbség nélkül a következő adomanyok folytak be 
Zsáka községben : Szigeti Elek 30 kr., Erős Mihály 20 
kr., Sárvári István 10 kr., Papp Ede 20 kr., Lessí Sán-
dor 20 kr., Sárvári Mihály 10 kr,, Zsáka'község 50 kr., 
Fejes Mihály 10 kr., N. N. 20 kr., Farkas Márton 10 
kr., Dirinba György 10 kr., Dürgő László 10 kr., Pin-
tye János 10 kr., O. Veres Jánosné 10 kr., Feldmann 
Jákób 10 kr. K. Szántó János 10 kr., M. Szántó István 
10 kr., Klein Izráel 5 kr., Fodor Pál 5 kr., Sárvári 
József 5 kr., K. Szűcs Mihály 5 kr., Márkus Demeter 
10 kr., Dürgrt Mózes 10 kr., Sz. Szabó János 10 kr., 
Baka Sándor 10 kr., Erdei György 10 kr., Dinó János 
10 kr., Takács Mihály 5 kr., Pántya Mózes 10 kr., 
Macsi Gábor 10 kr., Weiss Hermann 10 kr., Braun 
Adolf 10 kr., N. N. 10 kr., Sz. Veres Mihály 10 kr., 
Gr. Rhédey Gábor I frt, Tóth Sándor 50 kr. B. L. 10 
kr. Zsákai ref. egyház 50 kr. Szerk. 

Nyilt tér.*) 
En ; midőn Szabó Imre balogi segédlelkésznek egy-

házi irodalmunkban páratlan gorombaságaira feleltem, 
s igénytelen művem bírálatát ily igazságtalansággal 
szemben az olvasó közönségre biztam : az ügyet bevég-
zettnek tekintettem. Azonban e lapok 6-ik számában 
oly irodalmi botrányaival és otromba kifejezéseivel talál-
kozom, melyeket szó nélkül nem hagyhatok, s kérdem • 

1. Mit ítélnek paptársaim, s mit mond bárminő 
állású egyén, ki irodalmi érzékkel bir. arról, a ki, hogy 
ellenfelét besározza, annak munkájából idéző jel közt 
olyanokat hoz fel, a melyek abban nincsenek ? Sz. I. 
idézi (e. i. lap 173 lap legalsó sor) munkámból: „a haza 
polgáraiban nem eladó lélek és voks.* Ez idézvényből 
művemben egy szó sincs. Idézi (40 1.): „ártatlan csecse-
mők jajkiáltásai,* holott a szövegban ez áll: „aggastya-
nok jajkiáltásai.* Továbbá felhozza e té te l t : „a magasz-
talás virágaiban levő kétszinüség*, a szövegben pedig 
igy van: „a képmutatás és ámítás sehol sem oly vesze-
delmes, mint a vallásban. Az evangelium eljön hozzánk 
a maga fényességében, meghódolunk neki, a dicséret pál-
maágait, a magasztalás virágait hintjük útjára. Hanem 
milyen sok ezekben a farizeusi kétszinüség?* (lásd 109 
lap. vir. vas. préd.) 

2. Méltó-e, hogy pap szóba álljon azzal, a ki pap-
társával szemben ily kifejezést használni elég durva: 
»felpálinkázott (egyházi) beszéd*? Józan életű közönsé 
ges emberről is igy irni, hogy legfinomabbul mondjam 
ki, legalább is miveletlenség. 

Nem vélem, hogy lenne lelkésztársaim közt olyan, 
a ki az ily otromba kifejezéseken s általaban a modoron, 
a melylyel egy fiatal segédlelkész művem és személyem 
ellen fellépett, meg ne botránkoznék, s azt szeretné, hogy 
ez irmodor a bírálatban, ez a semmit jónak nem találó 
pöífeszkedés, a közönség jó ízlésének rovására és a munka-
kedvelők elkedvetlenitésére egyházi irodalmunkban meg-
honosulna. 

Ugy tapasztalom, hogy Sz. I. nekem és művem 
terjedésének többet használt mint ártott. De bármit, bár-
mennyit ártott volna i s : megbocsátanam, ha valóvá 
tudná tenni állítását, hogy én életkoromra nézve a 40 
év felé járok. 

Mint a többi állítása ugy e sem igaz. 
Megyaszó,' 1881. febr. 18. Zombori Gedo, 

ref. lelkész. ' ' ' . ' 1 : 

Nyilatkozat. 
Alol irott Bogyó Lajos f. évi Jan. 12-én Nagy-

: Peszeken az ottani lelkész úr temetése alkalmával t. 
Juhász Pál sárói lelkész urat mások izgatása folytán ok 
nélkül megsértettem, mint ez később tudomásomra jött, 
alaptalan vádakkal illettem többek előtt. E tettemét 
megbánván, ezennel t. Juhász Pál lelkésztársamtól a 
nyilvánosság terén bocsánatot kérek. Tergenyén, 1881. 
Febr. 23. Üogyó Lajos, 

ref. lelkész. 

*) Az e rovatban közlottekért felelősséget nem vállal a Szerk. 



H I R D E T É S E K . 
KÖ1TIG IR,_ 

l e l k é s z n é l , B u d a p e s t e n ( V á c i - ú t 76. sz.) k a p h a t ó k 6-6 
1) Bibl iai k é z i k ö n y v . Kalauzul a Szent-írás tanulmányozásához. Készítette Dr. Angus 

József, a royal asiatic society tagja. Lelkészek és theologiát tanulók számára. Angolból 
fordítva 46 ív, földabroszokkal; vászonba kötve 3 frt 80 kr. 

2) A zarándok útja. (Képekkel.) Egész vászonba, címmel, 25 ív kötve 80 > 
» » f é l > > 2 5 > » 7o > 

3) Bibl iai földrajz. (Képekkelj Palástina földabroszával 23 7 0 , 7 ° > 
^ ^ >;> > finom kötésben . . . . s 9 ° > 

4) Bibliai régiségek. , , földabroszával 23 , >> 70 » 
, » » » finom kötésben . . . . ^ 90 , 

5) Hajnalpír. (Képekkel) egész vászonba ^ 70 kr. fűzve . . 40 , 
6) Napfelkölte > » , 70 kr. fűzve . . 40 „ 
7) Dr. Saphir: Krisztus és az Irás 11 » » 60 , 
8) Frigyes Katona, 3 képpel 7 » 6 0 kr. fűzve . . 30 , 
9) Kristóf vén kintornájav.: „otthon, édes otthon." 3 képpel 11 > , 50 kr. fűzve . . 30 , 

10) J é z u s s z a v a i az e l fáradtakhoz . Elmélkedések a hónap minden egyes napjára . . . 5 » 
U^"* E munkák utánvét melletti megrendelésre bérmentesen küldetnek meg postán. 

Lelkészek, kántorok, tanítók figyelmébe! 
Losonczy László elhunyt jeles népköltőnk s 30 évig működöt t főiskolai i rodalomtanár 

^ Z E d e s e r g ő L a n t " 
cimű műve, mely gyászkölteményeket , népies búcsúztatókat, halotti énekeket és sírverseket tartalmaz, 
még pár száz példányban leszállított áron kapható. Ezen 16 tömött ívet magában foglaló műnek 
ajánlata felesleges. Szaklapok és szakférfiak e mű megjelenésekor róla nagy elismeréssel és dicsé-
rettel nyilatkoztak, és azt temetési használatra, felekezeti külömbség nélkül — lelkészek-, kántorok-
és tanítóknak melegen ajánlották. 

A mii kapható Czegléden 1 frt 30 krért utánvét vagy a pénz beküldése mellett a szerző 
fiánál Losonczy Gyulánál. (Előbbi ára 2 frt volt.) ! _ 4 

PÁLYÁZAT. 
Az iglói ág. h. ev. felsőbb leányiskolánál a jövő iskolai évre tanári állomás töl tendő be. 
A német és magyar nyelvben való tökéletes já r tasságon kivül megkívántat ik a tanképesités 

a közép vagy polgári iskola számara ; heti óraszám 23. 
J avada lmak : évi fizetés 525 frt, tandíj fejében a VII. és VIII. osztály minden egyes tanít-

ványától 7 frt, névnapi illetéknek egy-egy frt, továbbá szállás, kert és 40 km. fa. 
Kívánatos a személyes bemutatás. — A választás egy próbaévre történik, hivatalban lévők 

azonban végleg alkalmaztatnak. — A kellő mellékletekkel felszerelt folyamodványok f. évi ápr. 15-ig 
alólirotthoz küldendők be. 

Kelt Iglón, 1881. februárhóban. 
T o p s c h e r Q - y ö r g - y , 

egyházi felügyelő. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3Dr. Bst l ls igri DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

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

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirde t é sek d i j a : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

I K T 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 s z o l g - é t l ! h _ e L - t " i á n k - " " ^ ( g 

A z o n t . e l ő f i z e t ő i n k , k i k n e k e l ő f i z e t ő s ö k 

l e j á r t , a n n a k m e g ú j í t á s á r a f e l k é r e t n e k . 

Korunk vallásos jelleme. 
Sokan álomnak vélik, ha a fenti címet ol-

vassák, mert hozzá szoktak a „vallásosságot" és 
„korunkat" oly két ellentétes fogalomnak tekinteni, 
mely egymást majdnem egészen kizárja. yA val-
lás veszedelemben van! a vallásosság folyton hanyat-
lik! az egyháziatlanság mindinkább terjed! a ke-
resztyénség aggodalomteljes jövőnek megy eleibe !* : 
ezen panaszok szakadatlanul szaporodnak és nap-
ról-napra hangosabbak lesznek. Ily viszonyok 
közt némiképen feltűnő, hogy a berlini >Prot. 
Kirrhenzeitung* ez évi első számaiban Honig Vil-
mos tollából ily feliratú cikksorozatot hoz : »Der 
religiöse Charakter unserer Zeit.€ Hiszen, ha az 
ember nem is tartozik azok közzé, kik a dogma-
hűségre fektetik a fősúlyt, be kell vallania, hogy 
időnk minden mozzanata akármi mást, de hatá-
rozott vallásos jelleget nem mutat. Igaz, Hönig 
azon nézetből indul ki, hogy napjaink vallásos 
szükségeit meg nem ismerhetni, ha azokat csu-
pán a múltból reánk származott vallási okmányok 
tükrében szemléljük, hanem okvetlenül megkí-
vántatik, hogy mindazon mozgató erőket meg-
lessük, melyek befolyása alatt a mostani embe-
riség áll. 

Az ügy kétségkívül érdekes és fontos. Ko-
molyabb kérdés nem létezhetik, mint ez: »Mily 
álláspontot foglal el korunk az élet legmagasztosabb 
dolgával, a vallással szemben ?€ Lássuk az ügyet 
I lonig nyomán közelebbről! Ha visszatekintünk 
a múltba, akkor, például a középkor vallásos 
jelleméről egész biztossággal szólhatunk, mert 
egy futólagos pillantás mutatja, hogy azon idő-
ben a vallásos élet általános és határozott alak-
kal bírt. Ma ez máskép van; időnk tele van 

óriási ellenmondásokkal. Csak a legkirivóbbak 
némelyikét említjük fel. Az egyik oldalon talál-
kozunk a természettudományok materialismusá-
val és a socialdemokratia atheismusával; a másik 
oldalon büszkélkednek a lutheránus és kálvinista 
orthodoxia és az egyedül üdvözítő róm. katholi-
cismus. Amazok a mennyet a földért, emezek a 
földet a mennyért akarják feláldozni. Tény, hogy 
e halálos ellenségeket egy hajlékban elhelyezni 
nem lehet ; tény, hogy ezen egymást kizáró tö-
rekvések egy közös áramlatot nem képeznek. 
Hiszen eme beláthatlan zavarban gyakran rette-
gés fog el minket, mert a tagadás szellemei év-
ről-évre vakmerőbben, sikeresebben haladnak 
előre. Máskor meg attól ijedünk meg, hogy a 
reactió győz s a szabad szellem vívmányait ismét 
sírba temeti. Nem csuda, ha sokan azt állitják, 
miszerint ily körülmények közt korunk vallásos 
jelleméről nem szólhatni. 

Igen, de másokat épen a nehézségek ingerel-
nek s ezek úgy vélekednek, hogy a speciális egy-
házpolitikai és dogmatikai nüanceokat itt félre kell 
tenni és vizsgálni kell napjainknak általános val-
lásos fejlődését, melynek eredményéhez, korunk 
vallásos jelleméhez akkor jutunk, ha ama fejlő-
dést korszellemünk egész áramlatával összekötte-
tésben értjük meg. 

Szegény korszellem ! Ócsárlóinak száma tö-
mérdek ; dicsérőinek összege csekély. Maga az 
éleseszű és tömött irályu Scherr János emígy fa-
kad ki ellene; ^Mammon és Moloch, az arany 
borjú és az érc bika, pénz és siker, ezek azon 
egyedüli javak, melyekben korunk egész benső 
áhitatossággal hisz. Hozzá járul ehez egy erkölcs-
telen történetírás is, minő igen nagy mértékben, 
jelesül Németországban, ez időszerint felkapott; 
ez is térdel az emiitett bálványok előtt s tömjé-
nez nekik. Büszkélkedik, hogy a történelemből az 
ethikai elvet száműzte. Sikerült neki a jó és rossz, 
az igazságos és igazságtalan, a nemes és nem-



telen, a nagylelkű és aljas közti ellentéteket a 
tudományos objectivitás harmóniájába* feloldani 

és a sikert vagy sikertelenséget a gondolatok és 
tettek, az emberek és dolgok egyedüli becsmér-
tékéűl declarálni és proclamálni. Megmételyezi 
az ifjúságot, miután annak tapasztalatlan szemei 
előtt az igazságosság és igazságtalanság, a való-
ság és hazugság, a szabadság és szolgaság közti 
különbséget mint ^tudományosan lényegtelent4 

feltüntetni iparkodik és az ifjú nemzedéket jellem-
telen hajhászásra csábítja és ösztönzi. Ezen tör-
ténetírás nagy mértékben okozta korunk morális 
betegségét, mert lelkiismeret nélküli voltában 
egész eljárásával az igazság érzetét gyengítette, 
a kötelesség tudatát aláásta, az eszményekérti 
lelkesedést és a gyalázat elleni gyűlöletet meg-
bénította, a felfogás és életmód könnyelműségét 
és nyegleségét elősegítette. * 

Az embernek lelke elirtózik; ez legyen a 
korszellem ama nagy, mindent domináló áramlata, 
melyből mi következtetéseket vonjunk napjaink 
vallásos jellemére ? Borzasztó! De hát csakugyan 
ilyen szellemü-e a mi korunk ? Nem tagadhatni, 
korunk árnyoldalai nagyok; az élő nemzedék fő-
törekvése a világi javak mohó szerzése és ezek 
hajhászása folytán szédelgő tolongást mutat, mely-
nek zugó hullámai között azon nyugodt, biztos 
munkálkodás és háboritlan, üditő élvezet, minő-
nek apáink örvendeztek, el van temetve. Az idyl-
likus kedély lágysága, a képzelet magas röpte, 
mely az égboltozat fellegein keresztülhat a vég-
telenbe s magát oly könnyen összeköttetésbe 
hozza egy túlvilággal, szegény zsellérsorsra jutott 
s a kebel legelrejtettebb zugába szoríttatott vissza : 
de nem irtatott ki. Tudjuk, hogy a gyakorlati tudás 
nagyob becsűnek tartatik mint a szellemi miveltség ; 
hasznot hozó ismeret több tiszteletben részesül, 
mint a művészetért lelkesülés, kézzelfogható kin-
csek drágábbak a bölcsészeti eszméknél ; tudjuk, 
hogy nemzedékünk hajlama és gondolkodása, 
majdnem kivétel nélkül a realenak van szentelve 
és hogy ugyanazon mértékben idegen lett az esz-
ményi világban: mindaz által nem állitanók hatá-
rozottan, hogy korunk egyáltalában a materialis-
mus kora. Nem ! A mai emberiség nem felejtette 
el, hogy hivatása és feladata csupán érzéki él-
vezetből nem állhat. Kizárólagos jellemvonása 
nem az eszménytelenség, hanem igenis az eszmét 
csak úgy képes megragadni, ha annak vonatko-
zása a gyakorlati életre észrevehető, a gondolat-
nak csak úgy képes hódolni, ha az neki megfe-
lelő tettben megtestesül. Korunk a realismus kora. 
Nem is lehet másképen, a természettudomány, a 
történelem, — a mennyiben leginkább reális erők-
kel, tényekkel foglalkozik, — a tapasztalat és szem-
lélet óriási vívmányokat tud felmutatni. Eme tör-

ténelem kiderítette, hogy a pont, mely a legkülön-
félébb népeket nemzetiségi és vallási különbség 
nélkül barátságos, testvéri összeköttetésbe hozza, 
a munka és a kereskedelem. E pontnál való aka-
dály nélküli összegyülekezést lehetővé teszik a 
közlekedési eszközök nagyszerű kiterjedése, mely 
nek számtalan ágai az országok és földrészek 
határait keresztül törve, a földet egy egészszé, az 
emberiséget egy családdá kötik össze. A keresz-
tyénség hajdan azon intentióval lépett az élet 
síkjára, hogy a vallás és humanitás utján létesítse 
az emberiség egyetemességét, teremtsen meg egy 
emberiségi világbirodalmat. A mi a keresztyén-
ségnek eszményi uton nem sikerült, azt koránk 

\ munka és kereskedelem által a realismus mezején 
érvényesítette E téren nincsenek többé népek és 
országok, hanem van egyetemes emberiség, van 
világbirodalom. Az emberiségnek világtudata fe-
lette tág lett. 

De milyenek a bölcsészet és a vallás, az 
emberiség eme két szellemi vezércsillaga, melyek-
nek hivatása, a reális küzdelemben elfáradott földi 
vándort az eszményi világba vinni fel, hogy a 
mindennapi gondok és sanyaruságok porfellegei-
ben nyomorú halált ne szenvedjen ? Ha szellemi 
világosság után kérdezősködik a tévedő ember, 
elébe lép FeuerbacJi s azt hirdeti neki, hogy a 
vallás nem egyéb, mint az emberi képzelgésnek 
csalfa, önző álma. Sietnek feléje Biiehner és Vopf 
azon lelketlen állítással, hogy a keresztyénség 
pórhite egyszer mindenkorra kiesett a divatból. 
E kétségbe ejtő tanok épen akkor jöttek napvi-
világra, midőn a reális élvezetek és gyönyörűségek 
első örömpohara kiürítve volt s már nyilvánvalóvá 
lett, hogy a reális életnek szörnyű bajai és küzdelmei 
vannak, hogy a nyert javak iszonyatosan mulandók, 
hogy ki éveken át megfeszített erővel fáradozott 
s sok földi kincset kapart össze, minden eszes-
sége mellett egy reggelen vagyon- és hontalan 
koldusként hagyja el patyolatos párnáit, ezentúl 
nem levén hely, hova fáradt, kétségbeesett fe-
jét, megpihenésre lehajtsa. Midőn az ember a 
keresztyénség eszményi vallásától elfordult és a 
reális világ arany borjának bálványzójává lett, 
legalább cselekvő voltát tartotta meg, de midőn 
az arany borjű gyönyörűsége is állhatatlannak 
bizonyult be és a nevezett bölcsészek azzal akar-
ták edzeni szellemi szívósságát, a miben a gya-
korlati élet terén hajótörést szenvedtek, t. i., hogy 
az ember maga sorsának ura, egyesek az öngyil-
kossághoz folyamodtak, a nagy többségnél pedig 
beállott a szellemi és vallási közöny. Ez akkor kö-
szönt be, mikor az élet csalódásai a cselekvőség fene-
két kirúgták. De nem állandó, csak alkonyat a cse-
lekvőség nappala és aszenvedőlegesség éjjele között. 
Mig tettől-tetthez sietünk, azon gondolat hat át ben-



nLinket, hogy a világ jó-, midőn sikertelen tettek-
től kifáradva, dőlünk össze, a lelki fáradság, a 
közöny minket a szenvedőlegesség karjaiba, lé-
tünk éjjelébe sodor, hol a hangulatok álomszerű 
já téka minket elbódit. A bennünk támadt legerő-
sebb hangulat ilyenkor az, hogy a világ rossz. 

Ezen stadiumban találjuk a mai emberiséget 
különösen a mi agg Európánkban, hol az egyéni 
szabad törekvés a közterhek nagy súlya által 
van megakasztva. Közhangalatunk a pessimismus, a 
gyakorlati élet mezején mint socialismus nyilvánul, 
mely a létező világot romba akarja dönteni azon 
célból, hogy jobbat teremtsen. Elméleti téren ta-
lálkozunk e pessimussal Schopenhauer és Hartmann 
Ede bölcsészeti és Lange Albert a materialismus 
ezen éleseszű ecsetelőjének történelmi műveiben. 
Mind a három, de különösen Schopenhauer és 
Lange elragadó ékesszólással és elkábító bi-
zonyítékokkal akarják szétzúzni az embernek min-
den bizalmát és reményét a meglevő világhoz, 
midőn majdnem mathematikai pontossággal kimu-
tatják, hogy a létező világ rossz, minden szerencse 
csak szemfényvesztés, a nyomorúságnak pillanatnyi 
szünetelése ; minden élni és az életben szerencsés 
lenni akarás merő esztelenség ; az élet sohasem 
elégítheti ki az ember t ; nem élni akarni, az élet 
utáni vágyat magából kiirtani: ez a legfőbb élet-
bölcsesség. Midőn Hegel bölcsészeiének befolyása 
az emberiségre megszűnt, Schopenhauer lett nem-
zedékünk philosophusa és ma ugyanazon állást 
Hartmann foglalja el, ki szintén azon eredmény-
hez jut, hogy a mai emberiség nyomora, egészen 
legmélyebb alapjáig és hogy a megváltás mindvégig 
lehetlcn. 

A hangulatok hatalmasabbak a gondolatok-
nál ; képzelhetni, mily zilált lelki állapotban sin-
lődik az emberiség, midőn a pessimismus bilin-
cseiben nyög. A keresztyénség egykor az érzéki 
élet kiirtásának árán az örök életet akarta meg-
nyerni, és rajongásba ese t t ; a reatismus az esz-
ményi birodalom feláldozása által a látható vilá-
got akarta meghódítani és reménytelenséghez 
jutott. Gondolatzavarában hiába folyamodott az 
ész szövétnekéhez, a bölcsészeihez, menekülést 
mutató világosságot nem talált. 

Az okoskodó eszével e téren hajótörést szen-
vedvén, a szegény emberiség most szivét küldte vi-
gasztalást keresni az élet nyomorúságának csilla-
pítására. A valláshoz fordult. Mit a rea!ismus első 
győzelme által benne keltett mámorában magától 
eltaszított, most pessimistikus betegségében ennél 
kopogott be, vélvén : hátha mégis itt találhatni 
fájó sebekre gyógyító balzsamot? Visszatántor-
gott. Keserűen tapasztalta, hogy a tudományos 
laikus és altalában a kormiveltséggel érintke-
zésbe jött emberiség ötven év lefolyása alatt 

roppant haladást tett a szellemi élet mezején : 
látköre tágult, világnézlete más lett; az emberi 
nem történelme tisztultabb, a monda és csoda 
pólyáiból kibontakozott alakban áll lelke szeme 
előt t ; ellenben az egyházak azon alapokon álla-
nak ma is, melyek évszázadok előtt az akkori 
világnézletnek megfelelőleg tétettek le. A papság, 
a vallási eszmék hivatalos hirdetői, mintha soha 
szót sem hallottak volna századunk szellemi áram-
latáról, árgus szemmel őrzik egyházaik ereklyéit 
és azon iratokkal, melyekben rég mult időkbeli 
elődeink hitvallásaikat letették, lépnek a mai 
nemzedék elé, mondván : íme ez üdvözülhetésed-
nek egyedüli zsinórmértéke !" Hallgatóinak oly 
eszmevilágot hirdetnek, mely a mai korszellemnek 
többnyire túlélt álláspont; vagy oly beszédmóddal 
élnek, mely a jelen nemzedéket az egyháztól 
méginkább elriasztja. 

A róm. kath, szószékekről hosszú időn át 
csak átkok szórattak az állam, a kormány, a mo-
dern miveltség és a protestantismus ellen, és 
dicsőítve lett egyedül a csalhatlan pápaság, az 
egyházi hierarchia, a sereg gyarló, sokszor bűnös 
emberből lett szent ; de vallásról, olyanról, minőt 
az üdvözítő tanított, vajmi ritkán volt szó! Es 
prot. istenházakban mit talált a mai kor fia r 
Ilonig, a németországi viszonyokat szem előtt 
tartva, ezen kérdésre így válaszol: „Itt is száz 
meg száz szószékről nem a keresztyénség hirdet-
tetik ; dogmatika igen, de vallás nem; az egész 
káté az eredendő bűntől kezdve egészen a világ o o 
ítéletig és a test feltámadásáig" kimeritőleg, de a ö o o ' 
benső élet titkairól, az emberi sziv erkölcsi küz-
delmeiről és törekvéseiről, a benső ember kien-
geszteléséről és az örök életről; melyet az ember 
szivében már itt a földön érez és megkezd, vajmi 
kevés. Mit tekint még ma is a porosz egyházi 
hatóság a keresztyénség lényegéül ? Korántsem 
a keresztyén érzületet, a legnemesebb vallásos 
gondolatokat, a feláldozó szeretet önzetlen tetteit 
vagy a cselekvésben is fáradhat!anul nyilvánuló 
vallásos lelkesedést. Nem ! De igenis a leghivőbb, 
tudományosan képzett észszerűség előtt is meg-
foghatlan, az üdvözüléshez nem szükséges csudá-* o 
kat, Jézus örökkévaló istenségét és a biblia ihle-
tettségében való hitet. 

Mi csudálni való, ha a laikusok, azok is, kik 
még egyházi érzelműek, a legtarkább, sokszor a 
legbadarabb fogalmakkal bírnak a vallásról és így 
tudományuk es meggyőződésük fegyvereit, az 
orthodoxia büszke és nem tágitó fellépése által 
zavarba hozva, leteszik a régi confessiok es dog-
mák zsámolyához, mert uj, a korszellemnek meg-
felelő, a keresztyénséget történelmileg felfogó, a 
kedélyeket magával ragadó vallási irányú egyházi 
társadalmat nem találnak sehol." 



A nagyobb rész azonban nem hajlandó visz-
szatérni az egyház ama tanainak hatalma alá, 
melyeknek egyszer búcsút mondott. De mert val-
lásos táplálék után eped, más álutakra téved. Le-
térdel áhitatos bámulattal a spiritismus, a szellem-
idézés, a magnetismus trónja előtt, elfelejtvén, 
hogy minden józan természettudós vagy orvos a 
jelenések csudaszerü nymbusát kegyetlen kézzel 
széttépi. Mint régebben Mesmcr, úgy ma Hansen 
tüntetéseihez tódulnak számtalanok. Ez annak a 
jele, hogy a pessimismusnak testvére a mysticis-
mus. De jele annak is, hogy az emberiség szaba-
dulás után kiált azon keserű helyzetből, melybe 
egyrészt a realismus csalódása, másrészt a dog-
mahivést követelő egyházak szava által sodorta-
tott. A ki ébren figyel, hallja, miképen zeng — 
tudva és nem tudva —az emberiség ajkáról azon 
sóhaj : „LeJlcem szomjúhozik Isten, az élő Isten 
után." De az odavezető nyílt ut még ismeretlen. 
Korunk itt olyan* mint a szobában fogva tartott 
madár, melynek ablakot nyitottak szabadulásra. 
Felheviilésében kétségbeesetten röpdös ide s tova 
s keményen ütődik a falakba, míg fáradtan lerogy ; 
de kipihenve s nyugodtságát visszanyerve, meg-
pillantja a nyitott ablakot, mely szabaduláshoz 
vezet; egy szárny-csattanás — és a tiszta légkör 
hullámain felemelkedik ég felé, öröm zengéssel 
dicsőitvén a világ urát. 

Igen, de hol van ezen nyitott ablak ? A 
dogmatikai egyháznál nem ; ez elfelejtette, hogy 
már volt egyszer a legközelebbi multunkban oly 
általános egyháziatlanság és hitfelekezeti közöny 
mint ma. Midőn a mult században a németországi iro-
dalom oly nagy lendületet vett és az egyházi gyám-
kodás bilincseit magáról lerázta; midőn bölcsé-
szet és költészet addig nem sejtett virágai a mí-
velteket magukkal ragadták; ezek tömegesen sza-
kítottak az egyházzal és Schleiermacher 1799-ben 
ezekhez irta az ő „Reden über Religion an die 
Gebildeten unter ihren Verachtern" cimü munkáját. 
A dogmatikai egyház nem tudja, hogy ezen bajt, 
melynél fogva még századunk elején a templo-
mok üresen állottak, elsöpörte volt nem az ortho-
doxia, hanem a nagy német szabadságháboru. A 
dogmatikai egyház nem veszi észre, hogy korunk 
pessimistikus jellemvonása ugyanazon érzületen 
nyugszik, mint a keresztyénség; azon érzületen, 
hogy ezen világ és annak javai, nem elégíthetik ki 
az emberéletet; hogy vallás és vallásos érzület nem 
más, mint menekülés a mulandóséujból 2,z örökkéva-
lóságba, a világból Istenhez. Nem emlékezik, hogy 
a keresztyénség épen a pessimistikus világhan-
gulaton, mely akkoriban is karöltve járt a mys-
ticismussal, létesítette nagyszerű épületét. Az is 
kikerülte figyelmét, hogy korunk vallásos vá-
gyódását elég hangosan az által is bizonyította 

be, hogy Strausz I). „Der alte und der neuc Glaube" 
című utolsó művét hidegséggel visszautasította. 
Mindezek azon követelésre bátorítják az elfogulatlan 
szemlélőt, hogy a vallási fogságból az igazi val-
lásosság szabadságához vezető nyitott ablakot ne 
az orthodox evang. egyháznál és még kevésbé a 
róm. katholicismusnál keressék. 

De hát hol r Németországon azt állítják, hogy 
az ottani „Protestanten-Verein"-nál ; ez tartaná 
nyitva kortársai számára azon ablakot, mely az 
igazi vallásosság tág és szabad egéhez vezet, 
mert törekvése az, hogy lépcsőzetes, erőszaknél-
küli fejlődés folytán az egyházat a szűkkeblű 
confessiot hangoztató szellem felhagyására bírja 
és a vallás és tudomány kétségbevonhatlan igaz-
ságainak kiengesztelését eszközölje. Bátorítva van 
ezen nemes fáradozásra azon meggyőződéstől, 
miszerint jelen nemzedékünk azon bölcsészeti, iro-
dalmi és természettudományi vívmányokat, melyek 
minden szellemi tűzpróbát kiállottak, korántsem 
hajlandó, a bizánci időből származott vagy az 
orthodoxia által őrizett, és gyarló emberektől for-
mulázott egyházi tantételekért felcserélni. Bebi-
zonyítani akarja, hogy a tennálló egyházakat fenye-
gető veszély nem a vallási eszmék fejlődésében, 
hanem a szabadság gátolásában és eltiprásában 
rejlik. Annyi bizonyos<( így szól Honig — ha 
egyházaink ezentúl is makacsul fognak ragasz-
kodni a rideg confessionalismushoz, akkor feltar-
tózhatlanul a végfelbomlás felé sietnek és egy uj, 
a mai világnézlcteu alapuló valléistársulat téimad. A 
„Protestanten-Verein" e krisisnek, mely az össz-
életre keserű fájdalmakkal volna összekötve, ele-
jét venni és a vallásosság újjászületését eszközlő 
vezérszerepet a protestantismusnak biztosítani 
akarja a tökéletes lelkiismereti szabadság érvé-
nyesítése á l ta l / Ez volna a létező zavarból a 
szellemi szabaduléishoz vezető nyitott ablak. 

Egyébiránt elég! Mi, kik hála Istennek más 
viszonyok közt élünk e tekintetben, mint németor-
szági hitsorsosaink, a hézagosan reproducált elme-
futtatásból mégis két fontos igazságot tanulha-
tunk. Az első az, hogy korunk vallásos jelleme 
nyilvánul a régi emberi tantételekhez ragaszkodó 
egyházak iránti közönyben és azon vágyódásban, 
hogy vallási meggyőződésünk formuláztassék el-
valahára a jelen világnézlet szerint. Hogy tehát 
mai nemzedékünk gyakorlati követelése egyszers-
mind az, hogy a fenálló egyházak szűnjenek meg 
apáink háromszáz év előtt kifejezett hitvallásaikat 
a jelen emberiségre reá erőszakolni, mert korunk 
világnézlete elődeink világfelfogásánál magasabb, 
tisztultabb és tökéletesebb. A második igazság 
az, hogy korunk nem oly vallástalan, mint azok, 
kik a hitfelekezeti hűséghez ragaszkodnak, állítani 
szeretik, mert minden fogyatkozásai mellett a 



j e l en n e m z e d é k mive l t ebb , a f e l eba rá t i s ze r e t e t 
m e z e j é n t e v é k e n y e b b és n e m e s e b b , min t a mul t 
s z á z a d o k g y e r m e k e i vo l tak . E k é t i g a z s á g anná l 
k o m o l y a b b a n figyelemre v e e n d ő , m e r t a k o r m í -
v e l t s é g a m ú g y is m i n d e n p i l l ana tban azon szem-
r e h á n y á s s a l lép fel, h o g y a fennál ló e g y h á z a k a 
mai h i t e t l e n s é g j a j v e s z é k l é s e i k k e l n e m az igazi, 
a kr isz tus i vallást , h a n e m régi , e m b e r i t a n t é t e l e k 
ha lo t t i l ep lé t a k a r j á k az e l p o r l a d á s t ó l m e g ó v n i ; 
v a g y mint Lany II. m a g á t kifejezi , c sak m ú m i á t 
b a l z s a m o z n a k ú j r a m e g ú j ra . Vi lágos , h o g y ez 
illő m ű t é t l ehe t a róm. k a t h o l i c i s m u s b a n ; d e a 
p r o t e s t a n t i s m u s n a k csak s z é g y e n é r e és k á r á r a 
vá lnék . Lány Henrik úgy i s azon n é z e t b e n van, 
„ h o g y a ki azon t u d a t h o z jö t t , miszer int a fel-
té te l nélküli v i s sza t é r é s a r i deg c o n f e s s i o n a l i s m u s o 
t h e o l o g i á j á h o z a d o g m a t i k a i és kri t ikai k é r d é s e k 
mai v i l ágos mivol tuk d a c á r a n e m vo lna más , 
mint igazo la t lan o r zá s t ö r t é n e l e m elleni e r ő s z a k : 
a n n a k szen t le lk i ismeret i k ö t e l e s s é g e felszólalni, 
h o g y a j o g l e g y e n az é lőké és ne a h a l o t t a k 
u r a l k o d j a n a k fe le t tünk ." M a g á t ó l ér te t ik , h o g y ily 
i n t é sekke l s z e m b e n a p r o t e s t a n t i s m u s n a k perc ig 
s em s z a b a d té továzni . H a a vallási f o g a l m a k 
f e j l ő d é s é b e n a v e z é r s z e r e p e t m e g t a r t a n i ó h a j t j a , 
okve t l enü l s zükséges , h o g y a mul t századok , em-
ber i t a n t é t e l e k s ö t é t k a t a k o m b á i b ó l a mai nyilt, 
t á g élet t e r é r e lépjen, és ne azt h i rdesse , h o g y a n 
fe jez ték ki e lőde ink va l l á sos m e g g y ő z ő d é s ü k e t , 
h a n e m azt, m i k é p fo rmulázza va l lásos t u d a t á t a 
mai n e m z e d é k . N e m állí tom, h o g y e l f o g a d h a t ó 
volna, mit e g y la ikus b a r á t o m e g y s z e r s z e m e m r e 
l o b b a n t o t t , t. i. h o g y ne h a n g o z t a s s a m mind ig 
c sak a megfesz í t e t t , h a n e m minél g y a k r a b b a n a 
f e l t á m a d o t t Kr i s z tu s t is ; d e igenis, n e m hiszek 
t é v ú t o n járni, ha azt g o n d o l o m , miszer int é p e n a 
p r o t e s t a n t i s m u s h iva tása , a k o r s zavá t meg lesn i 
és az élő n e m z e d é k e t fokró l f o k r a e lő re vinni a 
töké le t e sb l i l é s és a t i s z t ább f o g a l m a k m a g a s l a t á n . 
Ez lesz az tán azon ny i to t t ab l ak , m e l y e n a hol t 
be tű sö t é t k a m r á b a n f o g o t t e m b e r i s é g á t j u t h a t 
a m a z isteni kéz tő l t e r e m t e t t vég t e l en szent t emp-
lomba , m e l y b e n a h a l a n d ó földi v á n d o r I s t ené t 
i m á d h a t j a „ lé lekben é s i g a z s á g b a n . " 

fíiei bt unncr Gusztáv. 

T Á R C A . 
Adatok 

/>. e. Dr. Révész Imre élettörténetéhez. 

Most mar csak néhai, egyedül hálás emlékezetünk-
ben s a hazai - és egyhaztörténelern örökéletet biztosító 
lapjain élő Dr. Révész Imre történetét, életkörülményeit, 

küzdelmeit vázoltak a napi lapok és a „Vasárnapi Újság.* 
A mérhetlen csapas s veszteségnek lélekből és fajdalmas 
szívből fakadt szavakkal kifejezést adott e becses lapok 
szerkesztője. Életrajzát részletesen irta Ballagi Aladar 
ur egyetemi tanár. Azonban ugyancsak ez utóbbi irta 
hozzám ugyan e tárgyban küldött magán levelében, hogy 
Révész Imre felett, Szász Károly szavaival élve, ,nem 
lehet oly sokat sírnunk, mennyit ő megérdemel.® 

Valóban, b. e. Révész Imre élete egy tanulságos 
könyv, melynek minden lapját, minden mozzanatát is-
merni még bánatos lelkünknek s gyászoló szívünknek is 
nemcsak jól esik, hanem szükséges is ; mert tanulságokkal 
teljes. De nem is egészen jól fejeztein ki magamat ; 
mert ez az élet, nem könyv; hanem egy eleven, egy 
mozgó, munkás, példányszerü élet . . . Elvesztése felett 
érzett fájdalmunkat pedig csak neveli az a tudat, hogy 
e példányszerü életnek, a rengeteg tudomanynyal bővöl-
ködő, mélyen búvárkodó református papnak, rendíthetlen 
hazafinak s tántoríthatlan jellemnek sorainkban oly ijjesztő 
mérvben csekély számú követői találkoznak s nyomdo-
kain járni oly kevesen kívánkoznak. 

De mégis, vagy talán épen ezért szükséges rész-
letesen, alaposan, igazán és híven ismerni életét, növe-
kedési s fejlődési viszonyait, hogy igy alkalmunk nyíljék 
betekinteni ama nagy lélek belső rejtekeibe, a kohóba, 
hol azok a nemes, ritka tulajdonok s kitűnő tehetségek 
képződtek s olyanná izmosodtak, minő e nemes és nagy 
lélek volt, míg köztünk élt. Illő és szükséges ezen élet-
rajzi adatokat közkincscsé tenni, még pedig a mennyire 
ily sebtiben készült s szük keretben mozgó vázlattól 
várható, lélektani alapokon s motívumokon indulva ; a 
boldogultnak elveit tetteire s tetteit elveire alkalmazva ; 
nemcsak azért, hogy a jelen és jövő nemzedék okulást 
szerezzen e példán ; hanem azért is, hogy a jövő szá-
zadok készen talalhassák e nagy férfiú életére tartozó 
adatokat ; mert hisszük, hogy mig magyar reform, egy-
ház lesz s ennek történelmét mivelni s tanulni fogják, 
Révész Imre neve e történelemnek egy lapján ott fog 
ragyogni okvetetlenül. De lehet, hogy a közel jövőben 
is fog találkozni valaki, ki e nagy lélek és kimagasló 
élet és jellem viselt dolgairól egy kidomborított élet- és 
jellemrajzot ir; mert érdemes volna rá s hálás anyagul 
szolgál e bezáródott élet ily nagyobbszerú munka alap-

: jához is. 

íme ezen indokoknál fogva kívántam én a boldo-
gult nagy férfiú életére vonatkozó, jellemző adatokat, 
1839—1880 végéig Pál bátyjához írott s jelenleg kezeim 
közt levő levelei alapján, közzétenni, pótolva itt-ott az 
életben levő testvér szóbeli magyarázata s útbaigazításai 
által, a mint ím itt következik. 

Révész Imre eredetét vette Szabolcs vármegyében, 
Ujfehértón, 1826 év január 14-én, Révész Pál városi 
jegyző és Beke Sára szüléktől. Révész Pál, az Imre 
atyja külömben kis-kún-halasi fi volt. A kis-kún-halasi 
atyafiakkal, különösen Révész György gyei és Jánossal 
még Révész Imre is folytonos levelezésben állott a Halas 



város határában levő apai, illetőleg nagyapai örökség 
tárgyában. Hogy mennyi lehetett ez az örökség s mit 
érhetett, erre nézve tájékozást nyújt Révész Imrének 
1857 aug. 21-ről Debrecenből keltezett s N.-Kallón lakó 
testvéréhez irott levele, melyben testvérét értesíti, hogy 
,Tóth Imre nevü ember kéri a halasi földet megbízott-
juk Révész Györgytől 3000 váltóforintért * ; de ekkor 
még el nem adták. Kún-Ilalasról szakadt tehát Révész 
Imre atyja Szabolcsvármegyébe, oly úton-módon, hogy 
Debrecenben elvégezvén iskoláit, a jelen század máso-
dik tizedében, az akkori szokás szerint, rektoriára ment 
Tisza-Dobra, szabolcsmegyei községbe, olyan szándékkal, 
hogy ennek bevégzése után papi pályára fog lépni. 
Azonban másként történt. Történt pedig az, hogy meg-
ismerkedvén a rektori lakkal átellenben levő Beke csa-
lád szép sarjával, Beke Sárával, feleségül is vette s így 
lépett a jegyzői hivatalra és költözött Uj-Fehértóra, hol : 
Susanna, Pal és Imre gyermekei születtek. Révész Imre 
tehát kún fiú volt. A legkisebbik gyermeket Imrét, anyai 
nagynénje, Beke Erzsébet, Vajda István a Gróf Andrá-
siak tisztjének neje, miután ezeknek gyermekök nem 
volt, egy éves koraban szüleitől örökbefogadás képen 
elkérte s elvitte Tisza-Dobra. Dobon végezte az elemi 
iskolakat, hol — mint maga beszélgette később Pál báty-
jának, a hideg kemencze rongyos patkája mellett térden 
tanulta és írogatta az abé-abot. 

Még a kis Imre elemi iskolázási idejének tartama 
alatt nénje, illetve Vajdáék B. Újvárosra mentek, hol 
Vajda a Semsey-uradalomban kasznárul alkalmaztatott. 
Imrét is magokkal vitték s Újvároson is iskoláztatták. 
B. Újvárosról — Pál bátyja elbeszélése szerint — Vaj-
dáék Debrecenbe vitték a főiskolába gyermeket, és 
darabig taníttattak. Időközben azonban a Vajda anyagi 
viszonyai megziláltatván, meg akarta tagadni Imrétől a 
neveltetési költséget s azt kívánta, hogy a fiú menjen 
mesterségre. Midőn ezt értésére adta Vajda, a fiú kiült 
a tornácra, az ablak alá és el kezdete keservesen sírni, 
hogy ő mesterember nem lesz. Meglátván és hallván 
ezt nagynénje, biztató szavakkal fordult hozzá, hogy ne 
sírjon s míg ő él ne féljen; mert az utolsó garasát is 
oda adja iskoláztatására. Valóban szüksége is volt e 
nagynéni segélyére; mert már ekkor Imre édes apja, 
ki 1829-ben Uj-fehértóról Nagy-Kálióba hivatott jegyző-
nek, az utóbbi helyen 1835-ben elhalt; anyja pedig oly 
szigorú anyagi helyzetben maradt, hogy tanulni vágyó 
Imre fiát nem segíthette semmi költséggel. Nagynénje 
segélye mellett folytatta tehát tanulmányait; de bizony 
igen nehezen ment az ő dolga, annyira, hogy kényte-
len volt a szükségtől szorongatva Böszörménybe menni 
praeceptornak. Böszörményből pedig még ő segítette 
nevelő szüleit, Vajdáékat azzal, hogy a buza fizetését 
elküldözte nekik Újvárosra ; a mi hálás, jó szívének igen 
szép tanúbizonysága. Mar ekkor kezdte gyakorolni az önse-
gély elvét s becsülni a takarékosságot. Böszörményben 
ismerkedett meg egy az iskolával átellenben levő asz-
talos műhelylyel, hol az asztalos mesterséget ugy elsa-

játította, hogy később minden az asztalos munkához 
szükséges eszközöket beszerezvén, a szünidők alatt foly-
vást asztalos-munkák készítésével foglalkozott. Az asztalos 
mesterséggel járó foglalkozást még debreceni pap koraban 
is folytatta egész addig, míg a nagy templomtól lakását 
a kis templom mellett lévő paplakba tette át, mikor 
műszereit N.-Kallón lakó s most is élő Pál bátyjának 
ajándékozta. 

Hogy apja halala után nehéz körülmények közé 
jutott, azt már érin tettük. Hogy a szigorú viszonyok 
diák életén át folyvást tartottak, legalább sok ideig, 
arra nézve idézek azonnal egy pár leveléből, melyek-
ből kitűnik, hogy őt a sanyarú sors nem törte meg, 
mint olyan sok ifjat és embert ; sőt küzdelemre ösz-
tönözte, hogy birkózzék meg az ellenséges viszo-
nyokkal is. Azután szemlélődésre, a világban való 
komoly széttekintés s önállóságra szoktatta. Ki tudja 
nem e viszonyokban leli-e lélektani magyarázatát az a 
roppant ellenállási lelki erő, melyet 1860-ban Január 11. 
a pátens alkalmával tanúsított, midőn Gr. Lónyay, Tisza 
Kálmán s többek kérvényezési indítványával szemben til-
takozási javaslata mellett állhatatosan megmaradt ? ! és 
1869-ben, midőn a közös iskolai áramlat ellen birokra 
kelve mintegy az általános, országos közvéleménynyel 
szemben a felekezeti iskolák fenntartása mellett oly szi-
lárdul állott, hogy álláspontjának védelmére, egy ma-
gára támaszkodva, „Figyelmezőjét4 aldozattal is kiadta 
és sok embert magának nyert meg, mint előbb a pá-
tens alkalmával való küzdelemben ? 1 . . . 

A levelek, melyekből ezen lélektani fejlődésére s 
erős lelkének szilárdítására mar 16 éves korában kö-
vetkeztetni lehet, im ezek : 1842 junius 30 án, első éves 
diákkorában — ma VH-ik gym. osztály -- ir Pál batyjának 
Miskolcra egyebek közt a halasi föld árendájáról is s ár-
vasága és nehéz helyzete felett ekként panaszkodik : „Nincs 
semmi fénysugár, mely éjbe borult árva fejünket meg-
világítaná, pusztulunk uram, pusztulunk annyira, hogy 
egyszer semmivé leszünk. Tulajdon szorgalmunkra kell 
tehát támaszkodnunk, mert minden jószágunk elenyészik. 
Én most első éves diák izzadok a tudomány pályáján, 
de még 8 — 9 év van előttem, akkor van elérve célom.4 

Az is jellemző reá, mint 16 éves ifjúra nézve, a mely 
időszakban sokan még öntudatlan állapotban élnek, 
hogy R. Imre már ekkor idősebb bátyjának ily tanács-
csal szolgál 1842 aug. 15 irott levelében „igyekezzék, 
hogy Miskolcon, mely a pallérozódásnak műhelye, Ízlé-
sét minél jobban kifejthesse, s ezután majd nagyobb 
városokban is, mint Pesten, Bécsben a pallérozódásban 
meglehetős részt vegyen.4 1842 okt. 10. így ir Pál báty-
jához, ki mint szűcs mesterségen levő ez időtájt ván-
dorolgatott ; „özvegy Révész Jánosnénál lakom, a Pé-
terfia utcában, miután Révész János (Révész Balint szü-
lei) Szentmihálykor meghalt, s most másod éves diák 
vagyok.4 Ajánlja bátyjának, hogy Londonba is kimen-
jen vándorolni „mert csak így lesz igazi mester a mai 
világban." 1843. aug. 14-én irt levelében: a sok ülés 



miatti aranyeres bántalmakról panaszkodik s vélelmezi, 
hogy ez nemzetséges nyavalya náluk. 1844 febr. 3. 
irt leveléből az tűnik ki, hogy már ekkor nevelősködött, 
mert irja, hogy „tanítványa szüleitől pénzt vár* s 
egész határozottsággal irja bátyjának, hogy a kölcsön-
kért pénzét, ha , lopja is megadja*, „de senkitől más-
tól az ég alatt ő költsön nem kérhet.* 

Hogy az utazást s az ily módon szerezhető isme-
retgyüjtést és a pallérozódást nemcsak másoknak ajánl-
gatja, hanem a mit így mond, lelkéből mondja és így 
követi is, világos 1844 aug. i-én kelt soraiból: az el-
múlt Pünköstkor Kolozsváron voltam, szeptember i-én 
pedig indulok Debrecenből Pestre, Pozsonyba és Bécsbe 
u. m. utazás kedveért s meglehet, hogy Bajára, — hol 
akkor bátyja tartózkodott — és Halasra is elmegyek.* 

A mostoha sorstól nem tud szabadulni még ez 
időtájt sem. Erre vonatkozólag irja 1844 nov. 7. Deb-
recenből anyjának N.-Kálióba, hogy : „szomorúan vált 
meg Újvárostól, nem mintha sajnálná Újvárost, hanem 
mert sorsa igen szomorúra fordult.* 

Egy pár év múlva már könnyebb kebellel irja 
bátyjának 1847. apr. 27. Debrecenből, hogy a halasi 
földet adják el : mert már ő is lehet valamivé, ha akarja, 
vagy káplán vagy pappá ; tehát „a pénz kell ruhára, 
könyvekre stb. és utazást is akar tenni.* íme már any-
nyit jött-ment s még mindig és folyvást egy nagy cél : 
az önképzés, az öntökélyesités lebeg szemei előtt, ehhez 
pedig könyvre s utazásra van szükség s ezekre töreke-
dik állhatatosan. Minő ellentét, minő ég és föld külömb-
ség : ő és mi, mai nemzedék ! Neki tudomány ismere-
tek, nekünk pedig minél előbb egy kényelmes, nyugo-
dalmas parochia a legforróbb vagyunk, a hol aztán 
néma csendben az életet szép lassacskán „elpipázzuk.* 

A ki tudja, hogy Révész Imre mily szerény volt 
roppant tudományos ismeretei mellett s mennyire irtó-
zott a magasztalásoktól, a tömjénfüsttől, arra nézve nem 
érdektelen ez érzelem s magaviselet forrását a nagy 
férfiú saját levelében láthatni. Említve volt már sok lap-
ban, közelebb Ballagi Aladár úr is felhozta a boldogult-
ról irt szép necrologban, hogy 18 éves korában az 
egyetemen e kérdés megfejtésével: „mi az oka, hogy 
Magyarország fennáll és nem enyészett el, mint a hun-
nok, gepidák, avarok s más népek által a Duna és 
Tisza mellett alapított birodalma,* a pályadíjat meg-

nyerte. Erről 1847 febr. i-én Debrecenből így ír: „azon 
munkám, melyet ezelőtt másfél évvel Pestre az univer-
sitáshoz írtam s küldtem, a jutalmat elnyerte ; a mint 
ezt nyomtatásban elolvashatja a Nemzeti Újság január 
18-diki s a Budapesti Híradó január 22-diki számaiban. 
Ezenkívül itt a collegiumban egy másik munkám ha-
sonlóképpen jutalmat nyert. Ezt adja tudtára az ado-
nyi bátyánknak is, hiszen mindketten tudák e mun-
káim fogantatásat s reménylem, hogy most osztoznak 
velem az örömben s egészségemért megisznak egy po-
hár bort. Egyébiránt, ha szükségtelenül mások előtt beszél' 

getnék ezt, dicsekvés lenne, a mi nem mutat higgadt lé-
lekre. * 

Már ekkor csontosodni kezdett lelkületében az a 
puritán szigorúság, mely később őt oly tiszta s jellem 
tekintetében is magasan kiemelkedő nagysággá, valódi 
példányképpé, oszlopférfiuvá emelte. Ez a puritán, mint 
Balogh Ferenc ur kifejezé, cátói szigor vonul el már 
diák-korában minden levelében szemünk előtt. A töb-
bek közt 1848. febr. 22-én — a miatt, hogy Pál bátyja 
levele vétele után tüstént nem válaszol neki, így ir sze-
retett bátyjának Debrecenből : „pontosság és rendsze-
retet nélkül pénzünk semmi, becsületünk is nagyon ke-
vés leend bármikor, ez szent igazság.* íme Ily „ön-
képzőben* nevekednek s izmosodnak a cátói és kál-
vini puritán jellemek. Emlékezhetik rá, a ki valaha 
levelezésben volt b. e. Révész Imrével, hogy ő mindig 
pontos volt a válaszolásban, de pontos, rendszerető 
és alapos volt minden tettében, minden munkajában. 

(Vége következik.) 
Görömbei Péter. 

Az ,,Unbewusst" bölcsészete. 
(Folytatás.) 

A Ill-ik rész 12-ik fejezetét, melynek címe: az 
akarás esztelensége és a meglét nyomorúsága, annak vizs-
gálására fordítja, vájjon a fennálló világnak jobb-e lenni 
vagy nem lenni. Plató, Kant, Fichte, Schelling művei-
ből vett idézetekkel kezdi meg a világfájdalmas okos-
kodást. De — teszi fel magának a kérdést — a melancho-
lia talán csak a kiváló szellemek szomorú osztályrésze. 
Ne higyjük. Egy minden tekintetben irigylendő, művelt, 
boldog embert férfikora delén haldoklása közben, ha 
megkérdeznénk, akarná-e mindezeket még egyszer át-
élni, higgadtan megfontolva a dolgot, bizonyára inkább 
választaná a nemlétet. Hát még a nyomorban sinlődők 
óriás többsége ? 

Mindenkit az tesz boldoggá vagy boldogtalanná, 
amit érez. Legyen bár valóság, vagy csak illúzió, amit 
képzelünk : az érzelem mindig igaz és jogosult. A kedv 
és fájdalom realitása subjectiv s csak ennyiben, tehát 
közvetve objectiv. Az ember csalja magát, s csalni akar 
mást is boldogságának látszatával. Az önfentartási ösz-
tön elhiteti velünk, hogy mert kedvelnünk kell az éle-
tet, tehát kedves is az. Innen a halál félelme, holott 
a halaiban megszűnik minden fájdalom. Ugyanez az 
eset minden szenvedélynél, szerelemnél, becsületnél, hír-
vágynál ; még a csalódás sem tud bennünket kijózaní-
tani, mert ott kecsegtet bennünket a remény. Csakis a 
növekedő tudatos érzelem képes szétoszlatni az illúzió-
kat. Az illúziónak három stádiumán kell keresztül men-
nünk, míg a boldogság álmából kibontakozhatunk. 

Első illúziónk az, hogy a boldogságot a világ jelen 
fejlődési fokán, tehát a mai individuumok által elérhető-
nek gondoljuk. Schopenhauerrel egyezőleg, kinek kü-
lönben szemére veti, hogy a világ nyomora miatt nem 
veszi észre a vilagberendezés bölcseségét s a bűn fogai-



mát belekeveri a világ teremtésébe — allítja Hartmann, 
hogy a világ az ő eredetét egy esztelen ténynek köszön-
heti, azaz olyannak, melynél ész nem működött közre, 
tehát a tiszta oknélküli akaratnak (dem blossen grund-
losen Willen). Leibnitz a kedvetlenséget, Schopenhauer 
a kedvet negatívnak mondják vagy legalább olyannak, 
mely indirekte, a másiknak kevesbitése által áll. elő. Hart-
mann Schopenhauer nézete felé hajlik ugyan, azaz több 
positivumot lát ő is a kedvetlenségben s erre fölhozza, 
hogy a fájdalom annál gyötrőbb, a kedv annál kozö-
nyösebb és unalmasabb lesz, mentől tovább ta r t : mind-
amellett megengedi a positiv kedv létezését is, például 
a művészetben, tudományban, miket Schopenhauer az 
akarattól ment értelem fájdalomtalan örömeinek nevez, 
mintha kedvérzet lehetne azon akarat nélkül, melynek 
kielégítésében áll ! Egészség, ifjúság, szabadság, kényelem, 
s ezek birtokában az elégedettség az érzelem o pont-
jának elengedhetlen feltételei; ezek nem nyújtanak po-
sitiv kedvérzelmet, kivéve az ellenkező állapotbóli átme-
neteikor. Az életet nagy részben betöltő munka kétség-
telenül rossz, bár az egyedek s az emberiség előhaladá-
sára áldásos. Senki sem dolgozik Hartmann szerint, ki 
a munka altal valami nagyobb rossztól vagy legalább az 
unalomtól nem akar szabadulni. A megelégedés F= fáj-
dalommentesség, a positiv kedvérzelemnek még azon 
felül kellene következni. De csupán a tájdalommentessé-
get miben találjuk fel ? Itt sorba veszi Schopenhauer 
azokat, a mikben az ember örömét hiszi feltalálni. 

Táplálkozás, szerelem irgalmatlanul elitéltetnek. 
Mindegyik rossz (übel), csak a fejlődésbeli haladás iga-
zolja az ösztönöket, mint rugókat a létérti küzdelemre. 
Az ész, ha rá hallgatnánk, a szerelemtől való teljes 
visszatartózkodást javasolná, ha nem volna még nagyobb 
kín viselni a kielégítetlen ösztön nyugtalankodásait, mi 
ellen a megférfiatlanítás sem segíthet. Mi örömünk van 
a részvétben is, hiszen más fájdalmán ugy sem segíthe-
tünk, vagy talán épen saját biztonságunk s fájdalom-
mentességünk Önző tudata esik jól ? 

A társas ösztön emberi gyarlóságunk jele, mely 
egymásra támaszkodni utal, tehát csak törekvés az ér-
zelem o pontja felé ; hasonlót mondhatunk a barátság-
ról. Annál több kedvetlenséggel jár mindkettő, midőn 
mások miatt is kell szenvednünk vagy szerencsésebb, 
barátunkra irigykednünk. Az érdekek ellentétei Fmég 
leginkább kiegyenlíthetők a házasságban, mihez, járul a 
jó — rosz házasságot egyenlő fakó színűre mosó szokás. 
De, száz házasság közt alig van egy, melyet irigyelni 
lehetne. A rossz házasságét — tanácsolja Hartmann — 
legjobb mielőbb felbontani: még házasság előtt. Ez 
alaphangból halad tovább a fejtegetés a becsület, vallás, 
erkölcs, vagyon, tudomány és művészet felett. A vallási 
áhítathoz valódi mystikus talentum kívántatik, — amilyen 
kivált ma kevés van. A tudomány és művészetben ta-
lalható tiszta gyönyörködés is csak kevesek osztály-
része. Legtöbbször az önmegutálás, a világmegvetés 
keserű érzelmeiből támad a vallásos odaadás. A fele-

baráti szeretet positiv erkölcsiségét sem tekinthetjük 
másnak mint szükséges rossznak egy még nagyobb rosz-
szat enyhíteni. Nagyobb baj az, hogy alamizsna-elfo-
gadó van, mint amilyen jó az, hogy alamizsnaadó talál-
kozik. Még legtöbbet ér a nyugodt alvás állapota, mikor 
nem tudunk magunkról semmit. Elmondhatjuk Spinoza-
vak hogy mi semmire sem törekszünk, semmit sem 
óhajtunk azért, mert azt jónak tartjuk, hanem inkább 
jónak tartjuk azért, mert kívánjuk. A durva, művelet-
len aránylag boldogabb mint a művelt, sőt az állat is 
szerencsésebb, mivel a kedvetlenségi többlet aránylag 
nem oly nagy nála mint az embernél. 

Második stadiuma az illúziónak, hogy a boldog-
ság, melyet itt hiába keresünk, egy más életben vár 
reánk. Jézus tanainak lényege Hartmann szerint, hogy 
lehetetlen egyszerre földi és mennyei javakkal bírni, 
azért készítsük magunkat a világ megvetése, önkénytes 
szegénység, istenben bizó türelem által a jövő életre. 
Ez a különbség a zsidóság és keresztyénség közt : amaz 
*tt a földön, emez a más világon elérendő boldogság-
gal biztat. A világ megvetésének eszméje s a szellem 
transcendens életének hite ott volt már a buddhaísmus-
ban ; de hiányzott az istenfiuságban lett testvériség, a 
világpolgárság nagy gondolata s a túlvilági élet nem 
egyedi volt, mint a keresztyénségben. Kár, hogy e többé-
kevésbé boldogító tan is illúzió. Jézus tanainak naivsága 
mutatja, hogy ő a test és lélek közt nem igen tudott 
különbséget tenni. Az első rendű bölcsészek közt Plató 
a lélek halhatatlanságát kizárólag az igaz megismerésé-
ben, az eszmék szemléletében találja ; az Aristoteles ál-
tal halhatlanított póvg noirjriKog nem szeret, nem gyűlöl, 
nem emlékezik, nem okoskodik. Spinoza szerint is csak 
az intellectuális szeretet örök. Leibnitz elég következe-
tes a lélekével az ő közvetlen testének is halhatatlansá-
got követelni. Schelling, Fichte, Hegel az individuális 
lélek fennmaradását tagadják. Schopenhauernél csak az 
akarat örök. 

I.eibnitznál és Herbartnál eltitkolt theismussal van 
dolgunk, melynek rendszerében egyedül tudja magát 
fenntartani a psychikus individualismus, mert hiszen akár 
a mysticismustól, akár a pluralistikus materialismustól kö-
vetkezetlenség volna halhatatlan egyedről beszélni. A 
theismusból is csak annyi folyik arra nézve, hogy az 
egyedi lélek istentől minden pillanatban újból teremte-
tik, tehát fennmarad, míg isten akarja. De hát nem ma-
radhat fenn legalább világ végéig mint az atom ? Erre 
nem lehet mást felelni, mint azt, hogy az emberi indi-
viduum nem egyszerű mint az atom ; a tudattalan 
akaratténynek sugárnyalábja, mely egy szerves egyedre 
van irányozva, nem tarthat tovább, mint maga a szer-
vezet ; az organismussal meg kell szűnni a tudalomnak 
is. Különben a halhatatlanság hite bármily alakban ego-
ismus, melyet a buddhaismus és Schopenhauer Nirvanája 
legyőzött s az emberiségnek is lassanként ki kell nőni, 
hogy megtanuljon az egészért lelkesülni. 

S ez az illúziónak harmadik stadiuma: a világ fejlő 



désben való hit, melylyel az ókorban az egyetlen Aris-
totelesnél találkozunk, s melylyel a zsidó szellem még 
Spinozánál és Mendelsohnnál sem tudott kibékülni. 

(Folytatása következik.) 

Dr. Bihari Péter. 

S Y N O D A L I A . 
A zsinat tárgyában a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Debrecen városához a következő leiratot in-
tézte : Debrecen sz. k. város közönségének. O császári 
és apostoli királyi felsége február hó 12-én Bécsben 
kelt legfelsőbb elhatározásában legmagasabb engedélyé-
vel legkegyelmesebben hozzájárulni méltóztatott ahhoz, 
hogy a magyar reformált egyház célba vett alkotmá-
nyozó zsinatja az egyetemes konventnek 1880. évi dec. 
27-én kelt legalázatosabb kérvényében elősorolt tárgyak 
feletti tanácskozás és határozás céljából a folyó 1881. 
évi okt. hó 31 -ik napjára Debrecen városába egybehí-
vassák és megtartassék a nélkül, hogy ez alkalommal 
az 1790—1. évi 26. t. c. 4. §-a értelmében fentartott 
és biztos kirendelésére vonatkozó jogát ő Felsége érvé-
nyesíteni szükségesnek talalta volna ; egyebekben az 
idézett törvény ide vonatkozó rendeletei szorosan fen-
tartandók lévén. — Miről a város közönségét oly végre 
tudósítom, hogy az említett zsinat előtt s annak tar-
tama alatt a megkívántató előzékenységi intézkedéseket 
ideje korán megtehesse. Kelt Budapesten, 1881. évi feb-
ruár hó 20-án. Trefort m. k. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
,,Gyakorlati bibliamayyarázatok." 

E cím alatt a már előbb hirdetett negyed éves szak-
folyóirat első füzete a napokban hagyta el a sajtót. A 
64—68 lapra terjedő füzet alakja, nyomása, berendezése, 
szóval külseje csinos és célszerű. Belseje, értéke felől 
előzetesen tájékoztathat a tény, miszerint úgy a szer-
kesztő, Garzó Gyula gyomai, mint a főmunkatársak, Köny-
ves Tóth Kálmán lacházai, és Barakonyi Kristóf böhönyei 
reform lelkészeknek irodalmi téren általánosan ismert 
jó hangzású nevük van. Nem kevésbé jó hírnévnek 
örvendenek tudományos képzettségüket illetőleg, kik az 
első füzetben szintén dolgozó társakul lépnek a közön-
ség elé: Ilaan Lajos m. t. akadémiai 1. tag b.-csabai és 
Korén Pál pitvarosi evang. lelkészek. 

A füzet tartalmát képezik: első sorban a szerkesztő 
tájékoztató beköszöntője s ez után a következő beosz-
tással: Első rész. A) Előleges bevezetés. I. A biblia 
rövid ismertetése Könyves Tóth Kálmántól. B) O-testa-
mentomi magyarazatok. í . Mózes első könyve, Korén Pál-
tól. II. Sámuel első könyve, Haan Lajostól. III. A zsol-

tárok könyve, Garzó Gyulától. IV. Dániel könyve, Bara-
konyi Kristóftól. Második rész. I. Uj-testamentomi ma-
gyarázatok. Pál Timotheushoz irt első levele, ugyancsak 
Garzó Gyulától. E beosztás ugyan, értem betűkkel és 
számokkal jelzését, lehetne szabatosabb, de így is a 
füzet értékének előnyére világos belőle, miszerint a tar-
talom eléggé változatos, a mennyiben történeti, oktató 
és prófétai könyvek magyarázata, az ó- és uj testamen-
tomból, váltakoznak benne. 

A szerkesztő beköszöntőjéből a vállalat célját ille-
tőleg elég legyen annyit említenem, miszerint nemcsak 
a legközelebbi szükségen óhajt segíteni, hanem e rész-
letek közlése által anyagot gyűjteni a teljes bibliát vala-
mikor ekkép feldolgozó, magyarázó nagy vállalat szá-
mára is. Magában az egyik cél is szép és dicséretes 
ugyan ; de mégis mintha a kettős cél együtt képezne 
egy teljes egészet, magasztos föladatot. A jelenben is 
építeni, de a jelenben is a jövőnek építeni, mint akit a 
végtelenségnek, az örökkévalóságnak nagy gondolata 
vezérel és lelkesít a véges napok apró teendőinek köze-
pette is, minthogy ki csak a jelennek él, az lemondott 
a jövőről, de ki a jelenben a jövőnek is él, annak van, 
annak lesz jövője. 

Az első cikk, a biblia rövid ismertetése, melynek 
még folytatása következik, iróját K. Tóth Kálmánt 
dicséri. Mindjárt a kezdete figyelemébresztő, előadása 
mindvégig könnyed, eleven magyarázatai gombolyag-
szerüleg egymásból folynak, egyes részeiben még a 
theologusra is tanulságosak. 

A tulajdonképi bibliamagyarázatok között a tá rgy 
természeténél fogva első helyen áll Korén Pál Mózes 
első könyve I. I—8 fölött folytatólagosan négy alka-
lomra osztott magyarázata. Olvasva eszembe ötlik a 
költő mondása, mit elismerésül méltán alkalmazok Ko-
rén re : »áldja istenét, kit Istene megáldot t ! 1 Korent 
megáldotta a theologiai ismeretek bő tárházával, mely-
ből igen ügyesen tud föltálalni a léleknek táplálására 
valókat. Mintha nem is bibliát magyarázna — hogy ily 
pogányul fejezzem ki magamat — annyira érdekes lehet 
még a világ fiai előtt is előadása. Mindjárt kezdetben 
a hivőre teljes győzelemmel oszlatja el a kételyt : váljon 
Mózes irta-e vagy minden részében az irta-e a Mózesi 
könyveket ? S ahol mit magyaráz, meg van magyarázva. 
S ahol alkalma nyílik közben is, de az egy napra szánt 
magyarázat végén elengedhetetlenül tart erkölcsi okta-
tást. S ez, bár mindig a magyarázatból következik, for-
dulatainál fogva sokszor mégis rendkívül megkapó, de 
mindig találó, érdekes, szép. Néhol hosszabb, néhol csak 
egy mondat, egy fölkiáltás, de még így is egy egész 
prédikáció. 

Sámuel első könyve I. I — 28 fölött két alkalomra 
szánt magyarázatot tart Haan Lajos alaposan s az ilyen 
magyarázatoknál főleg egyedül helyes könnyed modor-
ban. Túl nem terjeszkedik, bár minden egyes magya-
rázott mondatból folyólag a dolog természetéhez hű 
erkölcsi oktatást is ad. S ez oktatásokat rendszerint 
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igen ügyesen, szépen következteti a szöveg magyaráza-
tából. Az egy napra szánt magyarázatot majd találó 
szentírási idézettel, majd velős mondattal végezi. 

Garzó Gyula szerkesztő magyarázata Zsoltár I. i . 
fölött a bibliamagyarázatok más fajából való, mint a 
két előbbi, de azért a maga nemében egy cseppet sem 
áll azok mögött. Egy vers fölött logikai beosztással s 
annyira részelve elmélkedik, hogy kevés változtatással 
szinte kész prédikáció lehetne magyarázataból. Lehetne 
belőle egy prédikációhoz előbeszédet, a szövegtől a 
tételig levezetést, a tétel tárgyalásához egy elméleti és 
egy alkalmazó részt vagy ez utóbbit kirekesztésül hasz-
nálva, ama tételnek megfejtéséhez: kik a boldogok? 
ama három részt venni : i. akik a hitetlenek tanácsán 
nem járnak (nem indulnak ? !) 2. akik a bűnösök útján 
meg nem állnak (nem járnak ? 1) 3. akik a csúfolódók 
székében nem ülnek (meg nem rögzenek ? !). Fővonása 
dolgozatának az, hogy abban határozottan elkülönítve 
magyaráz és alkalmaz. Magyarázatával nem min-
denben értek egyet ; node ez lehet egyéni fölfogás s 
utóvégre is még neki lehetne — ha lenne, igaza. Más-
részről azonban magyarázatát, illetőleg az életre alkal-
mazását annál praktikusabbnak s főleg az ő körülményei 
között rendkívül ügyes lelkipásztori bölcseség által su-
galtnak véleményezem. Nem kevésbé ügyes magyará-
zatának kezdete. Hivei — nyilt titok, hogy az ő kéz-
alatti intézkedése folytán az első zsoltárt énekelik s 
mégis majdnem úgy tűnik fel a dolog, mintha ő vélet-
lenül nyitott volna arra, hogy azt magyarázza. Szépen 
kezdi, ügyes szép mondattal szépen végezi. 

Mit mondjak Barakonyi Kristófról, aki már általá-
nosan ismert mester e szakban ? ! Dániel könyve I. és 
Il-ik része fölött tart magyarázatot három alkalommal 
ily cimek alat t : 1. A próféta neveltetése és ifjú kora. 
2. Egy elfelejtett álom. 3. Az elfelejtett álom megfejtése. 
E címek magukban is érdekesek, főleg a népre nézve 
vonzó ily címek alatt beszélni. Különösen érdekessé 
teszi a hallgatókra előadását az által, hogy nem versen-
ként magyaráz, de mind megannyi történetecskéket 
beszélve el a dolgokat, a verseket a maguk helyén csak 
beleszövi. Mindenek fölött érdekfeszítővé válik, midőn 
a próféta neveltetése- és ifjúkora-, majd más alkalommal 
folytatólagosan az elfelejtett álomról beszélvén, azzal 
végezi, miszerint azt, hogy mi volt az álom, s annak 
megfejtését, majd a következő alkalommal mondja el. 
Mindjárt kezdetben, midőn arról szól, hogy Dániel irta-
e a róla nevezett könyvet, a helyett, hogy annak fe-
szegetésébe bocsátkoznék, mi nem nép elébe való, te-
hát megoldás helyett oly annyira ügyesen üti el a kér-
dést, hogy abba minden rangú és műveltségű hallga-
tója bele nyugodhatik. Elbeszélés közben, minthogy az 
ő bibliai magyarázata elbeszélési alakba öntött, meg-
meg állapodik , hogy odavágó történeti ismereteket 
nyújtson. Legvégül mindig levonja a tanulságokat s 
épületes bibliai idézettel rekeszti be elmélkedését. 

Végül ismét Garzó Gyula tart magyarázatot I. Ti-

mothevs 1, 1 — 2 fölött két alkalomra rendezett beosz-
tással. Magyarázati beosztása itt i s : 1, magyarázat 2, 
alkalmazás. Itt ismét alkalmazása olyan, hogy abból 
kevés bővitéssel kész predikatiót lehet formálni. Előnye-e 
ez a többi magyarázatok fölött ? Hátránya semmi esetre. 
Itt különben tartozom az igazságnak azzal a nyilatko-
zattal, hogy szövegmagyarázásával tökéletesen egyet-
értek. 

Most vettem észre, hogy egy füzet ismertetését 
hosszúra nyújtottam. Szolgáljon mentségeműi, miszerint 
e füzet s az ezzel megindult vállalat nem muló, de 
örök életet hordoz méhében. S legyenek meggyőződve 
olvasóim, hogy ha nem a vállalat, de maga e füzet 
nem lett volna arra méltó, nem foglalkoztam volna 
vele ennyi ideig. Nekem nincs ily műre szükségem, 
minthogy az én egyházamban nem tartatnak — bár 
tartathatnának — bibliamagyarázatok ! de miután a csak 
megtekintésül általküldött füzetet megolvastam, azon-
nal előfizettem rá, minthogy úgy vagyok meggyőződve, 
hogy ha egy protestáns ember asztalán a biblia méltó 
helyet foglalhat el, ily munka a biblia után következik. 
Legjobb meggyőződésem szerint az igazsághoz híven 
fogtam tollamat, amely különben régen hevert, ha va-
laki túlzónak lát a jó vélekedésben, ám Írjon ellenem ! 

Különben a folyóirat megrendelhető a szerkesztő-
kiadónál, Garzó Gyula reform, lelkész urnái Gyomán, 
Békésmegyében. Előfizetési ára, ily műért csekélység ! — 
évi 2 frt. Török József, 

ceglédi ev. lelkész. 

B E L F Ö L D . 
Nagybányai egyházmegyei mizériák. 
A folyó év mártius hó végén vagy április elején 

tartandó egyházmegyei gyűlésre annyira fontos ügyek 
várakoznak, hogy azoknak sikeres megoldásától függ 
az egész egyházmegye jólléte, s egyes egyházak fenn-
állásának biztosítása, melyre az érdekeltek s hivatottak 
becses figyelmét felhívni tűztem ki magamnak célul. 

Eltekintve, hogy most az egyházmegyei tiszti kar 
is uj választás alá jön, a nagybányai ref. egyházmegye 
Sz.-Váralján 1880-dik év márt. 31. s április i-ső napjain 
tartott közgyűlésének jegyzőkönyvében számos pana-
szoknak megvizsgálására, s rendetlen, sőt hűtelen keze-
lések folytán biztosítatlan s elsikkasztott pénzeknek meg-
térítésére kinevezett küldöttségeknek jelentései vagy 
netalán kiküldetéseik elhanyagolása felett komoly ta-
nácskozás tárgyát fogja képezni a leendő gyűlésnek. 
Nevezetesen nevezett jegyzőkönyv 9-ik, illetőleg 24-ik 
száma alatt a józsefházai egyházban már 1875-ik évtől 
húzódó pénzügyi zavarok békés útoni kiegyenlítésére 
teljhatalommal felruházott bizottságul esperest és segéd-
gondnok urak elnöklete alatt Ferenci Károly, Bartha 
Endre és Böszörményi Zsigmond urak küldettek ki. 



2-or. 14-ik jk. sz. a. szamos-kóródi gondnoknál 
biztosítatlan pénzbeli tartozás behajtásáról algondnoki 
jelentés tárgyalandó lesz. 

3-or. 15. jk. sz. a. dobrács-apáti volt gondnok 
Megyeri János által elkezelt 137 frt miként lett bizto-
sításáról jelentés tárgyalása. 

4-er. 17-ik sz. a. pettyéni egyháznak Kovács And-
rás volt gondnok elleni követelése behajtásáról küldött-
ség értesítése tárgyalandó lesz. 

5-ör, 19-ik sz. a. batizi egyház gazdasági és pénz-
ügyi rendezetlen viszonyai biztositására^s Jakó Pálnál több 
évi földbérlet s Ecsedi László gondnoknál biztosítatlan 
pénzösszeg tisztázására a batizi egyházi elöljáróság bí-
zatott meg. 

6-or. 26. 27-ik sz. a. uszkai egyháznak zilált pénz-
ügyi állapota megvizsgálására és a magosligeti egyházba 
fa-fizetést képező pénzalap biztosítására Ferenci Károly, 
Nagy Béla és Császi Balint urak kiküldetéséről jelenté-
sük tárgyalandó lesz. 

Végre 7-szer 28-ik sz. a. a nagypaládi egyház 
kebelében — hol épen az esperes úr hivataloskodik, — 
a zavart pénzügyi viszonyok rendezésére a fentebb em-
iitett 3. tanacsbiró urak bízatván meg, errőli jelentés is 
tárgyalandó lesz. Feltehető, hogy ezen többrendü kikül-
detésekből már érkeztek be jelentések, s talán békés 
uton némelyek ki is egyenlítettek, de feltűnő az, hogy 
a mult év augustus hó 20 án Sárközön tartott egyház-
megyei gyűlésen ezen kiküldetésekből egyetlen egy sem 
tárgyaltatott, bizonyosan azért, mert jelentés egyről 
sem tétetett, holott ily pénzügyi kalamitások gyors meg-
oldást igényelnek. Azóta egy év telt el, ki áll jót, 
hogy a most megejtett esperesi látogatás alkalmával 
még több egyházakban is nem fordulnak-e elő ily jelen-
ségek, melyek ráksebként terjednek egyik egyházról a 
másikra, ezeknek kiirtására s a baj további terjedésének 
megakadalyozására erélyes eljárást várunk a közelebbi 
egyházmegyei gyűléstől. 

Vannak még a nevezett jegyzőkönyvben 6, 7, 
10, 12, 18 és 20. számok alatt kisebbrendü panaszok 
s ügyek feletti kiküldetések, melyeknek időközben tör-
tént elintézéséről az egyházmegyei gyűlés értesítendő 
lesz, már csak azért is, hogy a kiküldetések elintézési 
számot nyerjenek. 

A 23-ik jk. sz. a. méhteleki lelkész által a görög 
kath. lelkész elleni illetéktelen keresztelés tárgyában ; 
panaszos ügye az egyházkerületi közgyűlés altal miként 
intéztetett el, jelentés teendő. 

Végre 29-ik jk. sz. a. dobrács-apáti agg lelkész 
Bartha Pal volt segélyezés végett felterjesztve, mégis 
ennek ellenére az egyházkerületi 1880-ik évi 263 jk. 
sz. a. Árokhati István józsetházai lelkész részesíttetett 
40 frt államsegélyben, holott ő azt - mint az egyház-
megyei jegyzőkönyv 9-ik sz. a. tanúsítása szerint hiva-
tali állásával visszaélő, nevezett Bartha Pal ellenében 
nem érdemelte meg. 

Mielőtt az egyházmegyei gyűlés ezeket a maga 

utján tárgyalná, időszerűnek láttam, hogy a már jegy-
zőkönyvileg ugy is nyilvánosságra jutott rendetlenségek 
s visszaélések az ily természetű ügyek közlésére hiva-
tott protestáns egyházi és iskolai lapokban is szellőz-
tessenek, hogy a gyom irtassék s a baj további terje-
désének eleje vétessék. 

Továbbá a nagybányai egyházmegyében megdöb-
benlőleg szomorú képet nyújt a népnevelés ügye, isko-
láink állapota, mit majd az esperesti látogatásróli jelen-
tés is igazolni fog. E részben is bátor vagyok a nagy-
tiszt. egyházmegyei gyűlés becses figyelmét előre fel-
kérni . 

Hasonlóan az 1880-dik évi egyházkerületi jegyző-
könyv 275-ik sz. a. alatt, valamint az 1880. egyházmegyei 
jlcönyv 3-ik száma alatt az esperesi jelentés szomorú 
képet nyújt az egyházak anyagi állapotáról, sötét színek-
kel rajzolja az igen sok egyházainknál hangosan kiáltó 
nagy szegénységet, több ponton veszély fenyegeti a 
kisded egyházakat a szegénység miatt, több helyen anya-
egyházak fiókká sülyednek le, s több helyen a lelkészi 
hivatallal a tanítói állás is egyesíttetett, mint Szamos-
kóródon is. (lásd 13-ik jk. sz. a.) Bizony eme jelenségek 
egyházi életünknek szomorú korszakát jelzik. 

De ha mélyebben vizsgáljuk, hogy ezen nyomorú-
ságokon miként lehetne segíteni, találunk némi enyhítő 
módot abban, hogy az évenkint kiadatni szokott 22,800 
forint államsegélyből ily egyházak más felosztás szerint 
részesülhetnének több segélyben. 

Ugyanis az egyházkerület 263/880 jkönyv szám alatt 
a főiskolai égittető pénztár javára 7576 frt. 25 kr., a 
gyámintézetnek 7600 frt 13 kr., egyházmegyéknek ösz-
szesen csak 5700 forint rendeltetett kiosztatni. Ez nagyon 
aránytalan s sérelmes felosztás az egyes egyházakra 
nézve, kiknek részére van tulajdonképen adva az állam-
segély. Hogy évenkint a debreceni főiskolának még most 
is annyi adatik, indokolását nem találjuk, a gyáminté-
zetnek szerintem csak azon fennmaradó összeg adható ki, 
mely a segélyezésre szorult egyházak kielégítése után fenn-
marad, mert az még is feltűnő, hogy az egyházmegyék 
kevesebb államsegélyben részesüljenek, mint a gyamiti-
tézetek, melyeket nem csak a lelkészek, de többnyire 
minden egyes egyház is évenkinti segélylyel gyárnolit. 
Jövőre az allamsegély kiosztásánál ne csak az esperesi 
kar, de világiakkal vegyes küldöttség bízatnék meg a 
véleményezéssel. 

Végre az egyházmegyei tisztikar választásánál — 
okulva a multi eljáráson — ajánlatba hozom, hogy elébb 
esperesre és segédgondnokra tűzessék ki a választás, s 
csak ennek megtörténte után választassanak meg a lel-
készi és világi tanácsbirák, így sok zavar lesz elkerülhető. 

Felsőbányán, február hó 1881. 
Báthi Károly, 
egyházi gondnok. 



K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

Ha a magyarországi protestáns világi művelt osz-
tálynál olyan vallásos érzelem, az egyházi, vallási ügyek 
iránt olyan érdeklődés támadna, mint van Angliában; 
kevés idő alatt más fényben lobogna a prőtestantismus 
zászlaja. 

Nálunk egy theologiai munkára ritkán lehet száz 
előfizetőt összeverbuválni; s pár év múlva bizonyosan 
leszállított áron árultatik. Mert a világi elem nagy ré-
szében nincs kellő érdeklődés. (Nem állítom, hogy az 
egyházi férfiak mindegyikében is meg volna.) 

Angliában másként áll a dolog ; mit eléggé igazol 
az ott mult évben megjelent könyvek statistikája. 

Összesen 5.708 könyv jelent meg. Es pedig theo-
logiai és bibliai tanulmány 975 ; nevelési 675 ; ifjúság 
szamára 719 ; regény 580 ; tudományos és művészeti 
479 ; történelmi 363 ; útirajzok 285 ; politikai és gaz-
dászati 226. 

Első helyen tehát a theologia szerepelt. 

* 

Egy angol Californiában alapított egy községet, 
melyben a vegetarianismus a legszigorúbban gyakorol-
tatik. Nemcsak minden állati eledel élvezete, tojás, vaj, 
tej meg van tiltva, de a növények bárminemű sütése, 
főzése, még a gabonáé is. Csupán azok őröltethetik 
meg, kik rosz fogaik miatt képtelenek volnának másként 
elrágni. 

Ennek alapítója, — úgy látszik, — elfelejtkezett 
Isten eme szavairól ; minden mozgó és élő állat legyen 
néktek eledeltekre. (I. Móz. IX. 3.) 

A torontoi presbyteri egyház közelebb botrányos 
civakodásnak volt színhelye a zene miatt. 

A szigorú presbyterianusok ugyanis szentségtelen-
ségnek tartanak egyházi éneket bárminemű zene esz-
közzel kisérni. Mind a mellett többen az egyház tagjai 
közül célszerűnek talalták, hogy a hetenként, nem a 
templomban, hanem egy földszinti teremben tartatni 
szokott ének leckéken egy könnyen hordozható orgona 
használtassák. De a sekrestyés, — midőn a kis orgonát 
be akarták vinni, — megtagadta az ajtó kinyitását. 
Kapta hát néhány fiatal ember s a kis instrumentumot 
egy mellékajtón bevitte. 

Az első zenekíséret megtörtént ugyan, de már 
a másodiknál annyira szaporodtak az ellenfelek, hogy 
a zenepártolók, hosszas dulakodás után, orgonájukkal 
együtt az utcára kidobattak. 

Ezeknek is hiaba énekelte Sz. Dávid : Lanton, 
hegedűben, cimbalmi zengésben, magasztaltassák. 

Egyik londoni törvényszék ismét bezaratta Calman 
Eduárd urat, ki foglalkozásara nézve kéregető s a ki, 
bar még csak 34 éves, hatvanadikszor vau a bíróság 
előtt koldulás vétsége miatt. Egész őszinteséggel s némi 
elmésséggel adta elő, hogy azokat a napokat hitvá-
nyoknak tartotta, melyeken 30 francon alól volt bevé-
tele, s hogy ebből naponként 4—12 francot költött 
italra. A lapok figyelmeztetik a közönséget, hogy utcai 
kéregetőnek ne adjanak, mert így gyakran azok kap-
nak segélyt, kik arra épen nem érdemesek. 

* 

Sciana hercegnő római jószágain volt egy heverő 
templom, melyet a Waldensisek kivettek bérbe, s ott 
tárták istentiszteletöket. A szt. atyáknak nem igen tet-
szett az, hogy ez a nagyhírű báránykájuk egy eretnek 
felekezetnek nyitott alkalmat isteni tisztelet tarthatására. 
De sehogy sem tudtak belekötni. A véletlen segí 
tett rajtok. A hercegnőnek nagyon sok juha mételyes 
lett és eldöglött. Gyóntatója addig beszélt hat neki, 
míg végre meggyőzte arról, hogy e csapás azért jött 
istentől, mert egy eretnek felekezet iránt vendégszerete-
tet tanúsított. Persze, hogy rögtön felmondta a bérletet. 

* 

De most jön a java. Canadában a kath. semina 
rium bevétele megfogyott. I Iogy segítsenek hát a dol-
gon ? . . . Rendeznek egy nagyszerű sorsjátékot. Es 
pedig, hogy annál kapósabb legyen, a nyereménytár-
gyak között lesznek kis misék, nagy misék, — élők szá-
mára is, halottak számára is. 

Bizony csudálni való, hogy minden katholikus 
atyánkfiának eszébe nem jut az öreg kálvinista papnak 
ez a válasza: vagy kend bolond, vagy engem akar 
kend bolonddá tenni. 

A Renaissance után. Hetesy Viktor, 
lelkész. 

I R O D A L O M . 

A tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület év-
könyve az 1880/1. évről. Szerkesztette Gergely Károly, 
egyesületi jegyző. III. évf. Debrecen, városi nyomda, 
220 lap. Ara egy forint; megrendelhető a jegyzőnél 
vagy Csáthy Károly könyvárusnál. Valóban érdemes is 
a megrendelésre. Ez az egylet úgylátszik, hogy életre-
való, kitűzött szép céljának meg tud felelni, s szellemi 
működésének eredménye, mint a jelen füzet tanúsítja, 
még a magasabb igényeket is kielégítheti. E füzetet 
bízvást összemérhetjük az orsz. középtanodai tanáregy-
let közlönye egy évi folyamával. Gergely Károly igen 
helyesen itél, midőn jegyzői jelentésében a többek közt 
azt mondja, hogy ez egylet „a hazai középiskolai neve-
lés- és oktatásügy fejlesztését nem érdekhajhászó uj el-
méletek vagy külföldről importált rendszerek s fényes 



külső intézmények altal, hanem történelmi biztos alapon 
s valódi magyar nemzeti irányban kivánja eszközölni.* 
Bármennyire avas-szagú e beszéd, annyi bizonyos, hogy 
teljesen jogosult s igazolható akkor, midőn szemláto-
mást tapasztaljuk, hogy az idézett sorokban elitélt fo-
nákságok oly dúsan burjanzanak az ország fővárosanak 
illető irányadó köreiben. Egészen Gergely úr nyilatko-
zata szellemében van írva s annak mintegy igazoló 
visszhangja gyanánt tekinthető az évkönyv egyik nagy-
érdekű közleménye : visszatekintés a hazai és külföldi 
középiskolai tanügy mult évi nevezetesebb mozzanataira, 
Bokor Józseftől, ki gymnáziumi oktatásügyünkkel régóta 
behatóan foglalkozik, s e tárgyban önálló monographiát 
is adott ki. Feltünteti, hogy az európai közművelődés 
ügye két szélsőség, az allam mindenhatósága és az al-
lami befolyás nullificálása között mozog. Egyedül Anglia 
az, mely tag tért nyit a tarsadalmi tevékenységnek, 
sőt a kezdeményezést magara a íüggetlen társadalomra 
bízza. Érdekesen, de némely helyt nem egészen a tárgy-
ra tartozólag adja elő a német és francia kultúrharcot. 
Ismerteti a Pontozatok történetét, Török Pálnak s Anony-
musnak a mi lapunk hasabjain ez ügyben tanúsított ál-
láspontját. Az ő tulajdon vezéreszméje e részben mély és 
alapos. Szerinte hazánk összes közélete a municipalis 
életnek, tehát a helyi központok alkotásának, s a decen-
tralisationak kedvezett. Ez fejti meg, hogy az egyházak 
fontosabb tényezők voltak az oktatásügy terén, mint 
maga az állam. Az értekezésnek ez a legszebb s legi-
gazabb része, midőn a ministeriumot saját nyilatkozatai-
val veri meg, kimutatván, hogy a »tanitó állam* me-
lyet nálunk is érvényre akarnak emelni, szöges ellen-
tétben áll históriai múltunkkal. Végűi, közoktatásügyi po-
litikánk legközelebbi teendőit emliti föl, kevesebb szeren-
csével. Ilyenek volnának „a tanulmányi s ezzel rokon 
alapok és kérdések jogos megoldása* (nagy kérdés, hogy 
javunkra válnék-e ?)* a „közoktatás terén nyilvánulható ál-
lamellenes sérelmeknek a büntető törvény alá rendelése* 
(megtörtént, nagyobb mérvben mint aminőt a közsza-
badság elszenvedhetne) stb. Kiválóbb értekezések még : 
Minő eszközökkel lehet prot. középiskoláink benső életé-
re hatni, szellemét éleszteni s a növendékek tanulás-
vágyát, erkölcsét, jellemét fejleszteni és megerősíteni? 
pályakoszorúzott mű Futó Mihály igazgatától; a „hogy* 
kötőszó Barkász Károlytól ; a vallás az emberiség ősko-
rában és a gymnasiumainkban fennálló önképzőegyle-
tek Ladányi Gedeontól ; a szatmári ref. iskola története 
Kovács Istvántól, mely cikk nem úttörő-munka ugyan, 
mert a Nagy-Bartók-féle monographiaban jó részben össze 
volt állítva, de azért sok érdekes uj adatot hoz föl, s 
le vezeti az iskola históriáját a legújabb időkig. Szegedi 
Sándor, Gergely Károly, Osterlamm Ernő egy-egy tár-
sulati hivatalos jelentése foglaltatik még e füzetben, 
mely egy évről-évre egyre jobban virágzó egylet orga-
numa. A társulatnak jelenleg 1S2 tagja van, 22-vel 
több a tavalyi létszámnál. 

Kiss József elöfizetest nyit költeményeire. A sajtó 

e költeményeket első megjelenésük alkalmaval buzdító 
elismeréssel fogadta ugyan, de nem olyannal mint aminőt 
érdelmeltek volna. A jelen második tetemesen bovitett 
kiadás az első kiadasban megjelent darabokon kivűl tar-
talmazni fogja mindazt, amit szerző az utóbbi négy év 
alatt irt, ezek közt nehany még sehol meg nem jelent 
ujabb keletű balladat s vegyes tartalmú költeményt. A 
régiebbek közöl felemiitjük a : Simon Judit, Magány, 
Egy reform, lelkész emlékezete, Szegény Arje ; az ujabban 
megjelentek közöl: Ágota kisaszony, Szép Batóné, Kin-
cses Lázár lánya, Gyilkos harang címűeket. Előfizetési 
a ra : fűzve finom velinpapiron 2 frt, diszkötésben 3 frt, 
emlékkiadás hollandi papiron címrajzzal, kötve 5 frt. 
Az előfizetési pénzek ápril elsejéig Kiss Józsefnek Te-
mesvárra küldendők ; a kötet ápril végén okvetlenül, 
esetleg azonban, ha szerző april elsejéig a nyomtatandó 
példányok száma iránt magát tájékozhatja, még hús-
vétra fog megjelenni. A 16—18 ívre terjedő kötetet 
Budapest egyik első rangú műintézete szokatlanul fénye-
sen állítja ki. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Értesülésünk szerint felsóbara-

nyai ref. főesperessé 52 beadott szavazatból 44-el ismét 
Kovács Antal terehegyi lellkész választatott meg. — 
Csikay Imre solti ref. egyházmegyei tiszteletbeli esperes 
és dunavecsei lelkész Pest-Pilís-Solt-Kiskun-megye bizott-
sági tagjává választatott. — Lapunknak írják, hogy febr. 
13-án Zalatan az elhunyt Godány István he'yére Berki 
József hiricsi lelkész szavazattöbbséggel ref. lelkészszé 
választatott — Ballagi Mór mult vasarnap a központi 
hírlapírói egylet választmanyi tagjává ismét megválasz-
tatott. — A szarvasi ref. főgymnáziumban megürült 
classica philologiai tanszékre, mint előre latható volt, 
Gajdács Pál békéscsabai polgári iskolai tanar választa-
tott meg egyhangúlag. 

* Templomépí té s . Dr. Szontágh Miklós, a batiz-
falvi ev. egyház felügyelője, azon buzgólkodik, hogy a 
tulajdonat képező Uj-Tatrafüred fürdőhelyen ev. temp-
lom építtessék. Mint a Zipser Bote értesül, az e célra 
eszközölt gyűjtések oly eredményt mutatnak föl, hogy 
a templom-építést jövő évben már megkezdhetik. 

* A mezőtúr i ref. iskola részére Mező-Túr varos 
birtokossága igen tekintélyes alapítvanyttett földbirtokban, 
azon föltétellel, hogy helybeliek még a gymnáziumban 
is ingyen taníttassanak. A presbyterium azonban, köze-
lébb azt határozta, hogy minden helybeli gymnáziumi 
tanuló köteles legyen a tanári nyugdíj-alap javara éven-
kint öt forintot fizetni. Ezen intézkedés oly ingerültsé-
get támasztott, hogy a napokban mind az alsó mind 
a felsőrészi birtokossag gyűlést tart azon célból, hogy az 
iskolaalaptól visszavegye a fentartással adott alapítványt. 

* A brassói unitáriusok Török Aron felsó-rakos 



lelkész kezdeményezése folytán, egyházzá szándékoznak 
szervezkedni. Régesrégen volt mar Brassóban unitárius 
egyházközség, azonban 1717-ben szétverte azt a jezsuita 
türelmetlenség. 164 évvel ez esemény után, kilátás van 
tehát arra, hogy a régi szász városban újra tartatni fog-
nak unitárius isteni tiszteletek. 

* Az egyházgondnok magán-vagyonát , az egyha-
zak adótartozásai fejében le lehet-e foglalni? Kis-Küküllő-
megye Szőkefalva községében a helv. hitv. és Bernád 
községében a görög nem egyesült egyházak gondnokainak 
magán vagyonai, a nevezett egyházak adótartozásának 
törlesztésére lefoglaltatván, ezen eljárást a megye köz-
igazgatási bizottsága feloldotta. A közigazgatási bizottság 
feloldó határozatat azonban a pénzügyminisztérium az 
adófelügyelő közbevetett felebbezése folytán megsemmi-
sítvén, a foglalást jóvahagyta, s ez altal rendeletileg ki 
lett mondva, hogy az egyházak adóztatasai fedezésére 
az egyház gondnokok magán vagyona lefoglalható és 
elárverezhető. A közigazgatasi bizottság a pénzügymi-
nisztérium ezen intézkedését a jog átalános fogalmaival 
ellentétesnek talalván, indítványozta a megyei közgyűlés 
előtt, hogy ezen eljárással szemben intézzen feliratot a 
képviselőházhoz. Ezen indítvány egyhangúlag elfogadta-
tott s azon indokolással terjesztetett a képviselőház elé, 
hogy a sérelmes eljárás veszélyezteti az egyházak auto-
nómiáját, mert ezen eljárással szemben nehezen fog ta-
lálkozni oly buzgó egyhaztag, ki az egyház javai feletti 
gondnokoskodás elvállalasával kockára tegye saját va-
gyonát. 

* A nazarénus esete. Febr. 25-én, az éjjeli vona-
ton Kornya Mihály uram ismét megérkezett Gyomára 
és beszállt a Matakertben, ugyanazon retormatus csa-
ládhoz, hol múltkor is találkoztunk vele. Meg tudták 
azonban ezt a szomszédok, s oda mentek néhányan 
csakhamar, zsebjeikben a »Gyakorlati Bibliamagyaráza-
tok* első füzetével. Es megkezdődött az ostrom. Fel-
hivták ugyanis a kódorgó apostolt, hogy magyarázza 
meg nekik a Mózes első könyvének csak a legelső versét. 
De Kornya nem felelt. Vagy mondja meg, hogy Sámuel 
könyvében, miért vannak elsorolva Elkánának ősei? De 
Kornya nem felelt. Ezek tehát megmondották neki, 
hogy ők most már Dániel könyvében is jobban értik, 
mit jelent a király álma, mint a mint azt Kornya ma-
gyarázta múltkor előttük. Sőt megmondották azt is: 
»minek magyaráz maga, és minek akar mást tani-
tani, mikor mi ebből jobban tudjuk, mint a miképen 
maga magyarázta ? Szóval Kornya ismét farkasverembe 
jutott. És a mi csodalatos, még sem akar tágítani ! 
Hat ha még hajlanának is hozzá a hivek, mit tenne 
akkor ? Eles vigyázattal kisérjük különben minden lépé-
sét, s ha ő nem alszik, nem aluszunk mi sem . . . 

* A próféta-járás és a politika. Feltűnő, hogy 
ezek a kódorgó nazarénusok, rendesen éjjel érkeznek 
meg, s csábító munkájuk véghezvitelére az esteli órakat 
használjak. Nehéz tehát nyomukra akadni. És először 
csak tarsadalmi ismeretséget kötnek, majd keresztül 

utaznak és beszállanak. De nem tesznek egyelőre sem-
mit egyebet, mint csupán csak magán ahitatosságukat 
végezik. Ez azonban figyelmet kelt a csaladban, s mar 
mielőtt téríteni kezdenének, némi rokonszenv ébred a 
figyelő családban kegyességük iránt. Midőn pedig már 
az irásmagyarazat útját előkészítették, csupán csak egy 
kérdést kockáztatnak, t. i. ezt a kérdés t : »Szokták-e 
a bibliát olvasni ? Ez a kérdés azután a textus, melyből 
minden egyéb dolog kikerekedik. Es mert külső vise-
letük és iskolai tanulmányaikra nézve, sőt minden tekin-
tetben hasonlók egyéb földmivelő emberekhez, és mégis 
írást magyaráznak, csakhamar csodálkozás tárgyaként 
kezdenek kiemelkedni a többiek közül, melynek aztán 
midőn hire futamodik, a kíváncsiak seregéből, megalakul 
körülöttük az első gyülekezet. Ez az időpont tehát az a 
nagyjelentőségű alkalom, melyet megkell ragadnunk, s ott a 
helyszínén fülükbe harsogtatunk az ördög trombitáját.*) 

* Baptisták mentek ki a főváros tövében fekvő 
Buda-Ors kath. német faluba, hogy vallásuknak propagan-
dát csinaljanak. Ott házat béreltek s padok és oltár 
felállítása mellett templomot rögtönöztek, a melyben 
megtartandó isteni tiszteletre mindenkit egyaránt meg-
hívtak. Az isteni tisztelet délután 2 órára volt hirdetve. 
Azonban a segédlelkész által aznap reggeli prédikáció-
jában eleve is figyelmeztetett budaörsieknek nem kellet-
itek az uj téritők, sőt azokat templomukban megtámad-
ták, az utcára kiverték s kődobalással a faluból kiker-
gették. Hogy a baptistákon komolyabb baj nem történt, 
s hogy talán agyon nem verték őket, az az elöljáróság 
egyes tagjainak köszönhető. E hét elején megint ki-
mentek a baptisták Budaörsre, hogy ott saját templo-
mukban imádkozhassanak. Négyen voltak öszszesen, s 
elég intelligens kinézésüek. A jámbor svábok ezt meg-
tudván, ismét a baptisták temploma elé gyülekeztek s ott 
fenyegető állást foglalva, folytonos káromkodás s szit-
kok között bekiabaltak, hogy az ő községükből távozza-
nak, mert mindnyájukat agyonverik, s a házat kövekkel 
dobálni kezdték. A baptisták engedtek : de midőn az 
utcára jöttek ki, a nép rájuk rohant, ütötte, verte, kővel 
dobálta őket, ugy hogy az apostolok kénytelenek voltak 
megfutni s egy mellékutcába elrejtőzni hol arra kértek egy 
jobb szívű svábot, ne engedné őket agyonütni, inkább eltá-
voznak s vissza se jönnek többé. Guny és hahota közt ki-
sérték egész a falu utolsó házáig a rajongó felekezőket. 

* Gyászhírek. Az alsóborsodi ref. egyházmegyéből 
irják lapunknak, hogy T. Tokay György, ki a poroszlói 
ev. ref. egyhazban 34 éven át működött mint rendes 
lelkész, febr. 21-én életének 71 -ik évében meghalt. — 
Felső-Baranyaból kapott értesülésünk szerint T. Benkő 
Sándor kákicsi ref. lelkész, febr. 22-én elhunyt 25-én 
temettetett el. A boldogult özvegy volt, gyermekei 
szárnyra bocsátva. Egyik fia tekintélyes ügyvéd és egy-
házmegyei tanácsbiró, a másik tanító Fiumében. A sokat 
szenvedett érdemes öreg nyugodjék csöndesen 1 — La-
punknak írják, hogy Homola István ujvásári ev. lelkész 
febr. 13-án elhunyt. Necrologját jövő számunkban adjuk! 
— Szalai J. volt városi képviselő és ref. egyházi adószedő 
Debrecenben febr. 25-én egy évi szenvedés után 61 éves 
korában elhunyt. — Karasz Mihály hódmezővásárhelyi 
ref. presbyter, köztörvényhatósági bizottsági és községi 
iskolaszéki tag hosszas sinlődés után élte 61-ik évében 

*) A papot a nép előtt „ördög trombitájának* nevezik. 



meghalt. — Várady Lajos Mármarosmegye levéltárnoka és 
a m.-szigeti ref. lyceum pénztárnoka elhunyt. — Ger-
lach Henrik matheóci ev. tanító neje febr. 15-én meg-
halt. — Bajza István nagykárolyi ref. egyházmegyebeli 
gencsi lelkész neje, született Herpai Karolina m. hó 
9-én elhunyt. Béke poraikra ! 

* Szerkesztői mondanivalók. K. I . Nyilatkozatát 
nem tartottuk célszerűnek közzé tenni, mert egy magán 
embernek az anonymitás leple alá rejtőzött támadása egy 
magán ember ellen: nem tartozik s nem is tartozhatik 
a nagy közönség elé. Egyébként is t. munkatársunk, 
bízvást elmondhatván magáról: alios ego vidi ventos, — 
az afféle támadásoktól nyugodt lehet ; az olyan méregbe 
mártot t nyilak erőtlenül pattannak le róla. 

N E C R O L O G . 
Egymásután hullanak jobbjaink. Ez év január 

26-án délelőtt 11 órakor tétettek örök nyugalomra, a 
tépei reform, egyház hű pásztorának, s a debreceni 
ref. egyházmegye tanácsbirájának Nagy Pálnak, kihűlt 
hamvai. Nyolc napig tartott súlyos szenvedés alatt, 
összeomlott a nemes lélek porsátora; ki családját, egy-
házát, s hazáját oly melegen, oly forrón szerette, ma 
már ott nyugszik mélyen a föld alatt ; s egyszerű sirja 
fagyos rögei fölött az enyészet bús szellője sir. 

Nagy Pál, Szabolcsmegyében, Dadán 1818 febr. 
2 2-én vette származását, a konyári születésű Nagy Ist-
ván régenten n. rábei lelkész, s a debreceni születésű 
Bárányi Mária szüléktől, kik mindketten a debreceni 
ceglédutcai sírkertben nyugosznak. Iskolai pályáját 
kitűnő eredménynyel megfutván, tanulmányainak öregbí-
tése végett — miután Pozsony megyében a német nyelv 
tökéletes elsajátítása kedveért több időt töltött — na-
gyobb utazást tett, az 1840-ik év nyarától kezdve, 1841 
aug. 18-ig, Bécsen, hol a theol. fakultás buzgó látoga-
tója volt— Prágán, Drezdán, Lipcsén Hallén, YVittem-
bergen keresztül. Meglátogatta Berlint is, s ott hossza-
sabban időzött. 

Utazásából visszatérvén, n. rábei segédlelkész lett ; 
honnan 1842 November 26-án 'Pépére rendeltetett idő-
közi lelkészül; itt szolgait, az 1844-dik év tavaszától, 
Qiint rendes lelkész haláláig. 

Erdemeit, melyeket a kicsiny, most már virágzó 
egyház rendezése körül szerzett, sokáig s méltán emle-
gethetheti a késő maradék. 

Az egyházat, melynek semmi fekvősége nem volt, 
desolalt állapotban, s nagy szegénységben találta. Gyü-
lekezetének lelki gondozásán kivül tehát, kiválóbb fel-
adatának ösmerte, segíteni az egyház nyomasztó hely-
zetén ; s e feladatának valóban hivatásszerűleg felelt 
meg, e téren meglepő sikert fejtve ki. 1857-ben, tago-
sítás alkalmával, a n. váradi káptalani nagy prépost, 
mélt. Györffy László ur, mint földesúr kegyességéből 
szerzett az egyháznak 30 hold földet ; a leánytanitó 
l/ t telek föld fizetéséhez másik telket; a 4 holdnyi 
temetőhöz meg 3 holdat, s faiskolát ; az iskolai alaphoz 
mely az 1812-ik évben gr. Sauer nagyprépost által té-
tetett, s a mely ekkor 800 frt volt a remanencialis 
földek váltsagából még 4 ezer forintot stb. 

A templom tornyát egy iszonyú vihar, az 1867-ik 
évben a szó szoros értelmében, elsöpörte helyéről, s a 
már ekkor szépen virágzásnak indult egyház, nagy költ-
séggel, nem csak erős, és allandó tornyot, hanem a 
rozzant lelkészlak s fiu-iskola helyett is díszes lelkész-

lakot és szép iskolát építtetett, ugyanekkor a leányiskola 
épületét is kijavíttat van. 

E nagy mérvű építkezés — igaz, hogy az apos-
toli buzgalmu, de igen érzékeny szívű lelkipásztornak, 
sok kellemetlen órát szerzett, a külső és belső elöljáróság 
egymássali egyenetlekedése miatt; de a boldogult lelkész 
bölcs mérséklettel párosult erélye, gyülekezetével az 
építkezésre felvett 4 ezer forintnyi adósságot az utolsó 
részlet kivételével, tehát csaknem egészen minden na-
gyobb rázkódtatás nélkül kifizetteté. 

Családja körében, mint apa, és férj szeretteinek 
élt, azoknak boldogságáért mindent áldozott ; mint férj 
gyöngéd s előzékeny ; mint apa, szigorú, de gyermekeit 
határtalanul szerető gondos apa volt. 

Az 1844-ik év junius 6-án lépett házassagra, első 
nejével N. Soltész Eszterrel, Soltész József derecskei 
lelkésznek, ki akkor a debreceni egyházmegye espe-
restje volt, leanyaval. Ezen házasságból 7 gyermek szár-
mazott ; kik közül az első szülött Sándor, az 1875-ik 
év december 2-án mint derecskei aljárásbiró halt el. 
Ez érzékeny csapas keserű fajdalommal töltötte el szi-
vét s az annak súlya alatt mélyen megrendült kebel 
közönyösebb lett minden iránt, sokszor óhajtva magának 
is a nyugalmat, a sir nyugodalmát. 

Gyermekei közül csak hárman maradtak életben, 
u. m. Piroska férjezett Kovács Károlyné, Elek lelkész-
jelölt s a siket-néma Farkas, ki a váci intézetben nyert 
kellő képeztetést. 

Első nejét az 1860 ik év nov. 4-én a halai kira-
gadván karjai közül, második házasságra lépett r 861 
február 28-án özv. Vad Sándorné, szül. Nagy Johauna 
úrnővel, kiben az elárvult anyatlan csalad ritka jóságú, 
gondos nevelő anyát, s a nejét vesztett férj gyöngéd, 
szerető nőt talalt. 

Nagy Pal, nem csak egyházát, s csaladját szerette 
ily példányszerűleg, hanem szerette hazáját is, s pedig 
csaknem imádó szeretettel. Mérsékelt haladás barátja volt. 
Akkor, midőn még sok kálvinista pap hazafiatlan dolog-
nak tartotta a kormánypárt elveit vallani, alulírott kér-
dést intézett hozzá, hogy miért követi a többség po-
litikáját ? Azért, úgymond — mert nagyon szeretem 
a hazát. Szerette honfiait ; az üldözöttek pártfogója; s 
megmentője volt nem egyszer azoknak, kiket a lezaj-
lott vész után a hatalom hóhérai lestek. A világosi 
fegyver letétel után, a haza egy ily üldözött fiat, Mino-
rics Károlyt, ki később Kolozsvár polgármestere lett 
maga s családja veszélyeztetésével félévig rejtegette ezek 
szemei elől; sőt ezen idő alatt, kész volt — Minoricsot a 
parochián hagyván — nejével együtt Kolozsvárra utazni, 
hogy annak csaladi ügyeit rendbe hozza. 

Majd sógorát, Tiszai Károly tordai lelkészt, men-
tette ki a hadi törvényszék körmei közül. Az elitélt 
lelkész ügyének Des Echerolles Kruspér Károly hatalmas 
befolyását nyerve meg, nem nyugodott, sőt haza sem 
jött addig N. Váradtól, mig Braunhoff ő excja a hadi-
törvényszék ítéletét, mely csak nehany nappal az előtt 
lett megerősítve, 1854. Február 6-án meg nem semmi-
sittette, s Tiszai szabad lábra nem helyeztetett. 

Es Nagy Pál nincs többé 1 A nagy képzettségű, 
faradhatatlan buzgalmu lelkipásztor, az övéi boldogságá-
ért küzdött családapa, a nemes szívű, önzetlen ember-
barát nyugszik csendesen, hideg hant alatt 1 

Áldás, és béke lebegjen sírhalma felett 1 

Biró Antal, 
derecskei ref. le lkén. 



H I R D E T É S E K . 
Lelkészek, kántorok, tanítók figyelmébe! 

Losonczy László elhunyt jeles népköltőnk s 30 évig működött főiskolái irodalomtanár 

^ K l e s e r g ő L s l x x t ™ 
cimű műve, mely gyászkölteményeket, népies búcsúztatókat, halotti énekeket és sírverseket tartalmaz, 
még pár száz példányban leszállított áron kapható. Ezen 16 tömött ívet magában foglaló műnek 
ajánlata felesleges. Szaklapok és szakféríiak e mű megjelenésekor róla nagy elismeréssel és dicsé-
rettel nyilatkoztak, és azt temetési használatra, felekezeti külömbség nélkül — lelkészek-, kántorok-
és tanítóknak melegen ajánlották. 

A mű kapható Czefjlétleil 1 frt 30 krért utánvét vagy a pénz beküldése mellett a szerző 
fiánál Losonczy Gyulánál. (Előbbi ára 2 frt volt.) 2_4 

2—3 

Az iglói ág. h. ev. felsőbb leányiskolánál a jövő iskolai évre tanári állomás töltendő be. 
A német és magyar nyelvben való tökéletes jár tasságon kívül megkívántatik a tanképesités 

a közép vagy polgári iskola számara; heti óraszám 23. 
Javadalmak: évi fizetés 525 frt, tandij fejében a VII. és VIII. osztály minden egyes tanít-

ványától 7 frt, névnapi illetéknek egy egy frt, továbbá szállás, kert és 40 km. fa. 
Kivánatos a személyes bemutatás. — A választás egy próbaévre történik, hivatalban lévők 

azonban végleg alkalmaztatnak. — A kellő mellékletekkel felszerelt folyamodványok f. évi ápr. 15-ig 
alólirotthoz küldendők be. 

Kelt Iglón, 1881. februárhóban. 
Topsch.er György, 

egyházi felügyelő. 

Pályázati hirdetés. 
A boldog emlékezetű Nagy József kegyes alapítványából, az 1880-dik évről oda ítélendő 

500 frtos ösztöndíjra pályázat nyittatik. Mely pályázatnál megkívántatik, hogy : 
1. Az illető pályázó magyar, ref. vallású s a felsőbb tudományokat a debreceni főisko-

lában végezte legyen. 
2. Kitűzött pályájának a lelkészi vagy tanárinak kell lenni. 
3. Szükséges, hogy a bölcsészeti s hittanszaki tudományokon kívül a latin nyelvben any-

nyira jár tas legyen, hogy a római klassikus írókat jól é r t se ; mit hogy jól ért, ugy azt, hogy a 
görög nyelvtanból kitűnő osztályzata van, érettségi bizonyítványával kell igazolnia. 

4. Megkívántatik pályázótól, hogy az élő nyelvek közül a német nyelvet teljesen értse és 
egész folyékonysággal beszélje, a francia nyelvben is bírjon oly előkészülettel, hogy a könyveket 
jól értse. Ez utóbbiakra nézve is elengedhetlen szabályul tűzetvén, hogy ezek is illetékes és tekin-
tetbe vehető bizonyítványokkal igazoltassanak. 

Az ekként felszerelt — máskép figyelmen kívül hagyandó — pályázati kérvények folyó 
évi ápril hó 24-ik napjáig Révész Bálint püspök és alapítványi bizottsági egyik elnök úrhoz lesznek 
beterjesztendők. 

Debrecen, 1881. márc. 3. T Ó t l l . 
bizottsági jegyző. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : ^ r . B a . l l a . g r i DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 

VIII. ker. Máriautca 10. sz. 1, cm. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

H i r d e t é s e k d i j a : 

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

külön 30 kr. 
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Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök 
lejárt annak megújítására felkéretnek. 

Visszhang. 
I álasz Mossóczy Lajos, pozsonyi egyházi felügyelő úrnak 

az ág. hitv. theologiai akadémia ügyéhen. 

Nyilatkozatomat Mossóczy Lajos felügyelő 
úr válaszra méltatván, abban egy részről őszinte 
örömét fejezi ki a fölött, hogy az ág. hitv. theo-
logiai akadémia kérdését a nyilvánosság terére 
hoztam; más részről köszönetét nyilvánítja, hogy 
az egyháza melletti védelemre neki alkalmat szol-
gáltattam s ezen köszönet aztán abban áll, hogy 
míg egyrészről simogat, s a tiszai kerület érdem-
teljes apostoli szellemű főpásztorának címez, más 
oldalról, látva-látni, hallva-hallani nem akarónak, 
felületesnek, álnoknak, méltánytalannak nevez s 
élceivel és személyeskedésével teljesen a sárba 
tiporni igyekszik annyira: hogy csaknem Hur-
bánnal fog kezet, ki tudvalevőleg engem a rőcei 
pánszláv iskola bezáratásaért ^akasztófára való-
nak* tart. 

Felügyelő úr ! az én életem folytonos küz-
delem volt kora gyermekségemtől fogva, sok kis-
sebbítő gúny, sok alaptalan rágalom érte szegény 
fejemet épen akkor, midőn a legszentebb ügyek 
érdekében harcoltam ; sokszor teljesült rajtam 
azon példabeszéd igazsága: mondj igazat, betörik 
a fejed, de ez egy pillanatra sem csüggesztett 
el soha, hanem helyemet ott, hol meggyőződésem 
szerint egyházam, hazám, az igazság és becsület 
érdekében kellett szót emelnem, küzdenem és 
harcolnom, mindig megálltam, s előbb-utóbb azon 
elégtételt nyertem, hogy annak fejére pattant 
vissza a gúny és rágalom nyila, a ki ezt mér-
gesen reám dobta. 

Túlérzékeny ennélfogva nem levén, a rám 
dobott élcek- és gúnyokkal most sem törődöm, 

és felügyelő úrnak azokat épen nem tulajdonítom 
mert tudom, hogy a viszonválasznak csak nevét 
kölcsönzé, a szó pedig azon Jákob szava, ki az 
emlékiratot is szerkeszté, ki annak kezdetén is a 
méltányosságot pengette, de az emlékirat végén 
már szenvedélyes kifakadásait a tiszai kerület 
emlékirata ellenében fékezni nem volt képes. 

Az ügy érdemére nézve válaszom ez : 
1) Hogy igaz a viszonválasznak azon állí-

tása, miszerint kezdetben a pozsonyi egyház 3 
rendes theologiai tanárát és 3 gymnasiumi ta-
nárát ajánlotta fel személyekben, de igaz ennek 
ellenében az én állitásom is, ki nem a személye-
ket, hanem a költségvetést vettem tekintetbe, hogy 
ezen felajánlott tanári személyzetnek fizetése utóbb 
3100 frtban vétetett fel a theologiai akadémia 
költségvetésébe. Ily összegben terjesztetett az a 
kerületek tárgyalása alá elfogadás végett s midőn 
a kerületek hozzájárulásukat kimondák, a po-
zsonyi egyház ajánlata tettleg ezen összegben 
fogadtatott el. Ez a költségvetés szempontjából 
a tagadhatlan és megdönthetlen tény, melyet jó-
nak lát a pozsonyi viszonválasz elhallgatni, hogy 
pedig a pozsonyi egyház 3100 frtnyi ajánlatát 
1879-ben 2100 frtra szállította le, maga bevallja, 
s így bizonyításra nem szorul. 

2) Megengedem, miután nem jegyzőköny-
vekből, hanem csak emlékemből merítettem, hogy 
a jegyzőkönyvben azon kifejezéssel történt a tan-
termek első ajánlata : >;> miszerint a szükséges tan-
termeket a honi hitrokonoktól befolyandó kegy-
adományok segítségével kész felépíteni*, de nem 
egy és ugyanazt jelenti-e az én állításom is, mi-
dőn azt mondom, hogy a szükséges 4 tantermet 
kizárólag az egyetemes gyűlés által engedélye-
zendő országos gyűjtés segedelmével építi fel: és 
már ez megint nem tény a viszonválasz szerint. 
Kegyadományok gyűjtésére hiedelmem szerint 
csak az egyetemes gyűlés adhat engedélyt s ezen 
gyűjtés eredményével fentebb tett nyilatkozata 



szerint a pozsonyi egyház elvállalta a tantermek 
felépítését, akár i ooo , akar pedig 20.000 frt 
gyűl be, s azt teljesíteni visszavonhatlanul köte-
lezte magát . És mit tett 1879-ben a pozsonyi 
egyház ? Azt, hogy előbbi Ígéretétől elállott és 
a tantermek felépítésére csak úgy vállalkozott, 
ha a szükséges 15—16.000 frtnyi összeg a ke-
rületek gyűjtéséből, esetleg az akadémia pénztá-
rából fedezve lesz. S mi ebből az eredmény? Az, 
hogy ezen állításom is, nem hogy nem tény, 
hanem nagyon is oly tény, melyet megcáfolni 
nem lehet. 

Állíttatik a viszonválaszban, hogy én az 
építési 15 — 1 6 0 0 0 frtnyi kívánalom ellen az egye-
temes bizottságban nem emeltem fel szavamat ; 
épen ellenkezőleg áll a dolog, mert amint a po-
zsonyi egyház ezen kívánalommal fellépett, egye-
dül én voltam az, aki a pozsonyi egyház eljárá-
sát egészben helytelenítettem s kinyilatkoztattam : 
hogy miután mind a pénzösszegből 1000 frt 
levonatott , mind pedig az összes építési költsé-
geket az egyetemes egyház nyakába akar ja zak-
kantani a pozsonyi egyház, tabula rasa áll előt-
tünk, s így ajánlatba hozhatom a tiszai egyház-
kerület 4 0 0 0 frtnyi ajánlatát, ha bár erre kerü-
letileg felhatalmazva nem vagyok is. Annyi tény, 
hogy az egyetemes bizottság az első ajánlat 
csökkentése, s a második visszavonása által kény-
szerhelyzetbe jutott . Reischel alapítványáról a 
bizottságnak tiszta ismerete és beható tudomása 
nem volt, mert azt Geduly superintendens úr 
csak szóval jelenté be a nélkül, hogy a végren-
deletet bemuta t ta volna, s így a bizottságnak 
azon állítását, hogy az a pozsonyi akadémiát il-
leti, akarva nem akarva, el kellett hinnie és mint-
hogy más ajánlat nem állott rendelkezésére, kény- j 
telen volt u jabb alkudozásnak magát alávetni 
és javaslatát csonkított alakban az egyetemes 
gyűlés elé hozni. 

3) Az egyetemes egyháznak zsákutcába való 
terelését szóval t agadha t ja a viszonválasz, de a 
tett ellene bizonyít, mert ké tséget nem szenved, 
hogy az 1000 frt visszavonása és a 15—16.000 
frt építési költség követelése által legalább 35.000 
frt tőkét akar t az egyetemes egyháztól kisajtolni, 
mire az álnok mérlegelést visszautasítva én is azt 
mondom a viszonválasz idézetével: hogyha az 
álnok fontot nem szereti az Úr, a rút önzés 
fontját még kevésbé szereti. 

4) Reischel alapítványa tekintetében az ala-
pítólevél igy szól : >4) Nach erfolgter Betrags-
feststellung sind von der obigen Stif tung jedoch 
vorerst ein Viertheil der Capitalsumme zu einem 
F o n d e zur Errichtung einer theologischen Akademie 
A. C. mit der Bestimmung pupillarisch anzulegen, 
dass die hievon entfallenden Interessen diesem 

F o n d e bis zur Err ichtung der Akademie binnen 
diesem Zeitraume auch zugeschlagen werden und 
demselben zufallen. 5) Sollte jedoch die Err ichtung 
dieser theologischen Akademie wáhrend eines 
Zeitraumes von zehn Jahren nach meinem T o d e 
nicht zu Standé kommen, so soll dann auch dieser 
Theil meiner Stif tung sammt Interessenzuwachs 
dem in Punkte I. bestimmten Hauptvermáchtnisse 
anheimfallen.* Azt kérdem ennél fogva, van-e itt 
a pozsonyi th. akadémiáról csak egy betű is és 
mégis ennek dacára a viszonválaszban válogatot t 
betűkkel van a pozsonyi theologiai akadémiára 
tett alapítványnak címezve ? H a Reischel ezen 
alapítványát a pozsonyi th. akadémiára szánta, 
hogyan van az, hogy míg az egyetemes gyámin-
tézetre tett 2000 frtnyi alapítványánál világosan 
k imondja : „der ev. Hilfsanstalt in Budapest", Po-
zsonyt ily célból meg nem nevezi ? honnan van, 
hogyha 10 év alatt a th. akadémia létre nem jön, 
azt a dunáninneni egyházkerület özvegy-árva in-
tézetének hagyja, és nem Pozsonynak, bá r az 
emlékirat szerint másra nem gondolhatot t ? Onnan, 
hogy az egyetemes th. akadémiát máshol is lé-
tesi thetőnek tar tot ta s igy az egyetemes egyházat 
alapítványa élvezetétől megfosztani nem akarta. 
Az tehát határozott meggyőződésem, hogy Reischel 
alapítványát nem kizárólag Pozsonyra tette, mint 
a viszonválaszban hangsúlyozva van, hanem álta-
lában a th. akadémiára, s az volna nézetem azon 
esetben is, ha e tekintetben Eper jes- vagy más 
helyről volna szó, mert az egyetemes egyház ér-
dekeit egyes egyházért feláldozni nem lehet és 
nem szabad. 

5) A pánszláv szellem tekintetében viccel 
akar ja a viszonválasz a vádat elütni, azt mondván, 
hogy az nem köpköd, mint állitám, hanem csak 
kisért. ü r ü l n é k lélekben, ha a cikkírónak igaza 
volna, de a tények mást bizonyítanak. 1849-ben 
Hurbán és több pap vezérlete alatt nem a pan-
szlávok lobogta t ták-e a magyar haza és nemzet 
ellen a lázadás véres zászlaját? Nem ontottak-e 
magyar vért ? nem dulták-e fel sok magyar csa-
ládnak boldogságát ? 1859-ben nem a pánszláv 
papok fogadták-e el őskormányzatunk megrontá-
sára a pátenst s nem dacoltak-e az egyetemes 
egyházzal több éven keresztül, mígnem magokat 
tartaniok lehetett? Erezte ennélfogva a panszláv-
szellem véres köpködésé t már a haza, érezte az 
egyház, sőt mint tudom, maga cikkíró is a dunán-
inneni kerületi gyámintézeti egyházi elnök választása 
alkalmával, épen azért e szellem ter jedését sem 
hazai, sem egyházi szempontból pártolni nem lehet 
s oly ki fogásokkal : hogy mily és mennyi pánszláv 
lelkész került ki Pozsonyból, nem tudja, ezen kér-
dést elütni nem szabad — mert be vannak írva 
neveik a főiskolai anyakönyvbe és sajnosan hallani 



a bányakerületi lelkészektől, hogy már nem csak 
dunáninnen vannak otthon, hanem Békés és Bács-
megyében is találhatók, s mindazok Pozsonyból 
kerültek oda. Stúrról állíttatik, hogy Palkovics 
önhatalmúlag alkalmazta őt helyettes tanárul és 
a 16 évet be nem várva, fél év alatt elmozditta-
tott. Ha ez áll, akkor a viszonválasz Pozsony ellen 
emel vádat, mert az esetben nem kellett volna 
őt oly sokáig tűrni Palkovics halála után, mi épen 
az én theologus koromban volt az eset, hanem 
azonnal elejét kellett volna venni elmozdítása által 
az ifjak megmételyezésének és megrontásának, 
mit tudtommal nyilván a legnagyobb mérvben 
gyakorolt. E tekintetben minden józan hazafi, min-
den józan egyháztag biztosítékot kiván, mert ne-
künk nem kellenek Orosz- vagy Németország felé 
gravitáló, hanem tiszta hazafias érzelmű papok. 

Végre még azon szemrehányást vagyok kény-
telen visszautasítani, inelylyel a viszonválasz a tiszai 
egyházkerületet illeti, t. i. „hogy óhajtja, miszerint az 
eperjesi jogakadémiára se kelljen évenként segélyt 
kérni." Ha Pozsony már rég időtől fogva segélyt 
nem húz az egyetemes gyűléstől a bölcsészeti tan-
szekre; ha Selmec régibb idő óta nem gyámolít-
tatnék évi segély által az egyetemes gyűlés ré-
széről ; ha a tiszai egyházkerület semmit sem vagy 
kevesebbet fizetne az egyetemes egyház terheinek 
viselésére, mint a többi gazdagabb és népesebb 
egyházkerületek, elfogadnám ezen szemrehányást, 
de hogy 2 évi segélyezés mellett már is szemünkre 
lobbantja, ez szerintem méltatlan s nem szép dolog. 
Vagy tán nem érdemli meg a tiszai egyházkerület 
ezen segedelmet, midőn a protestáns közmivelődés 
és egyház érdekében egymaga csaknem annyi 
főiskolát tart fenn, mint összesen az a 3 egyház-
kerület, a mennyiben a 3 kerületben 5 fő és 6 
algymnasium, a tiszaiban pedig 4 fő és 4 algym-
nasium van és hittanintézetén és tanitóképezdéjén 
fölül, még jogi akadémiát is tart fenn ? Vagy nem 
all érdekében az egyetemes egyháznak ezen egyet-
len ág. hitv. jogi akadémiának fenntartása, mely, 
ha nem vallásos intézet is, de protestáns tanárai 
által protestáns szellemet fejleszt és ápol az iíjak-
ban, kik jövendőben egyházaink élén állanának ? 
nem méltánylandó-e az egyetemes egyház részé-
ről azon buzgóság, hogy Eperjes és környéke s 
az egyházkerület 70—So^ooo frtot teremtett elő 
annak fenntartására? Bizony, bizony sajnos, hogy 
találkoznak közöttünk oly férfiak, kik méltánylatot 
nem ismerve, a buzgóságot és áldozatkészséget 
kicsinyelve, azon örülnének, ha ezen egyetlen ág. 
hitv. jogi akadémiánk is minél előbb becsukná 
a j ta já t ! 

Ez válaszom visszhangul, kijelentvén, hogy a 
felelősséget elvállalom állításaimnak illető helyen ok-
mányokkal való bebizonyítására, de hirlapilag többé 

szellőztetni nem fogom; kijelentvén: hogy én a 
th. akadémia ügyét a nyilvánosság elé nem vittem 
volna, ha a pozsonyi emlékirat a méltányosság 
és szoros igazság terén marad és a tiszai kerület 
ajánlatát sértőleg nem fitymálja és gúnyolja; ki-
jelentvén: hogy célom korántsem izgatás s gyűlölet-
szitás volt, mint azt a viszonválasz fellépésem in-
dokául állítja fel, hanem az ügynek tisztázása és 
igazságos elintézése, minél fogva hitem az, hogy 
az ügynek nem ártottam, hanem használtam, midőn 
azt több oldalról felvilágosítottam. Győzzön tehát 
a jobb ! Isten velünk ! Czékus István, 

superintendens. 

T Á R C A . 
Adatok 

B. e. Dr. Révész Imre élettörténetéhez. 
(Vége.) 

Van levelei közt egy pár, melyből már az az oda-
adó hazaszeretet s rettenthetetlen bátorság olvasható 
ki, a melynek életében később oly sok és szép tanúje-
lét adta, a mint ezt a debreceni könyvtári szobában 
lefolyt jelenet is igazolja. írja ugyanis 1848 máj. 24-én 
Pál bátyjának, hogy álljon be a tízezer főből álló nem-
zetőrseregbe s tegye meg legédesebb és legszentebb 
kötelességét, hogy harcoljon édes hazánkért és nemze-
tünkért, mely most veszélyben van. „ Meglehet, hogy 
magam is be fogok allani." 1848 okt. 15-én ismét nó-
gatja Pált, hogy álljon katonának, szolgálja a hazá t : 
„Én, úgymond, tábori pap nem lehetek: pedig felsőbb 
helyen is tettem benne lépést.4 Aztán más tárgyra vi-
szi a beszédet s így beszél: „Egyébaránt édes atyam-
fia 1 az egyenes szivú és másra támaszkodni nem akaró 
igaz magyar ember, még akkor is, ha kínálják: ugyan 
megnézi, hogy kitől veszi el az ajándékot, vagy bármi-
nemű jótéteményt. Mert a kitől jót fogadunk el, annak 
lekötelezettje vagyunk. Minden emberrel pedig nem jó 
ilyen viszonyban lenni. Keveset szólottam, értsen többet.* 
1849 okt. 29-ről keltezett levelében ezt mondja: „Az 
én lakásom folyvást a régi, a collegiumban, a nagy 
könyvtár mellett. . . . Azért, hogy a kollégium körül 
katonák állanak őrt, ne gondolja, hogy itt ne laknám.* 
Később aztán élőszóval megemlékezett arról a jelenet-
ről is, mikor a muszka-katonak a könyvtárba be akar-
tak tolakodni s emlité, hogy roppant erőfeszitések közt 
kétségbeesve a vandal pusztítás iszonyainak bekövet-

1 kezhetésétől csakugyan oly irtóztatóan elkíaltá magát, 
hogy a muszkák eltávoztak. 

Levelezéséből az látszik, amit még eddig életrajzi 
adatai közt seholsem olvastam, hogy legelső meghívást 

: a szabolcsmegyebeli (alsó-szabolcsi e. m.) szentmihályi 
j népes és szép jövedelmű egyháztól kapott papi allo-
I másra. 1851. ápr. 29-én ugyanis Debrecenből Pálhoz 
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így ír: „Szentmihályi pap nem lehet tem; a püspök és j 
esperest urak ellenzették. Azonban a szentmihályiaknak 

most legalább — más nem kell s hiszem, hogy várnak 
jövő tavaszig s akkor én leszek a papjok, ha az Isten 
úgy akarja.* Azonban az Isten bizonyosan bölcs cé-
lokból nem ugy akarta s Révész Imre még azon őszön 
ismét elindult külföldre s 1851 dec. 21-ről Bécsből eze-
ket irja : „Igen elhagyatottan, remete-módon élek; egye-
dül a könyvekkel és önmagammal társalkodom. Van 
olyan nap, hogy alig szólok egyet, mert nincs senki, 
kihez bizodalommal szólhatnék. Ezért igen jól esik, 
midőn hazámból levelet kapok ;* továbbá ir ja: „Debre-
cenben holmimat felkeressék s vigyék haza t. i. Nagy-
Kállóba. Ha a hazavitt holmik közt van egy zöld posztó 
és egy fehér porcellán kalamáris, ezekre különösen vi-
seljenek gondot, mert a zöld posztó az utolsó magyar 
országgyűlés elnöki asztalának posztója, a kalamáris pe-
dig az elnök kalamárisa volt. Ezeket meg akarom tar-
tani emlékül.* Ir aztán szokása ellen politikai dolgok-
ról is. Érinti Kossuth utazásait. A folytatásban a hábo-
rúkról mond véleményt s így szól: »hogy lesz-e háború? 
én azt nem tudom ; de azt tudom, hogy a császárok 
és királyok lesznek győzedelmesek a mi életünkben 
még mindenütt s hogy a hadak által csak a nemzetek 
s országok insége növekedik. Az országok, nemzetek-
jóléte, boldogsága és szabadsága a háborúk által nem 
megszereztetik, hanem rendesen eltapodtatik. Egyéb-
iránt Bécs maga igen csendes. Itt nem sokat aggódnak 
a világ bajával; csak legyen szép ruha, élelem, ser, bál 
és egyébb efféle, a bécsi németnek egyéb nem kell. 
Igen haszontalan nyomorúlt nép ez ; egy becsületes 
magyar falu népében több nemes érzést és józan észt 
lehet tapasztalni, mint az egész Bécsben. En már meg-
utaltam.* „Még itt leszek 3 — 4 hétig s ha útlevelet 
nem kapok, legalább Cseh és Morvaországot megnézem 
s áprilisban haza megyek.* 1852 jan. 7. pénzt kér ; 
mert reméli, „hogy Révész Balint tudósítása szerint Szo-
boszlai püspök s más nagy emberek közbenjárása altal 
útlevélhez ju t ; ha nem, úgy 1852 virágvasárnapjan be-
köszön Újvároson.* Csakugyan ez utóbbi eset követke-
zett be. Félévi Bécsben való tartózkodás s Cseh és 
Morvaország megtekintése után ezúttal visszatért ismét 
hazájába s 1852 márc. 22-én már Debrecenből irja, 
hogy hazajött s készül ki állomására, az újvárosi pap-
állomás tényleges elfoglalására. 1858 ápr. 30-ról már 
Újvárosról ir, hol édes anyja is vele lakott, kit eddig 
is minden levelében „alázatos tisztelettel* köszönt. Irja, 
hogy Újvárossal meg van elégedve. De nem nyughatik ; 
se teste, se lelke nem tud pihenni, míg kitűzött célját, az 
európai nevezetesebb országok beutazasat, nem valósit-
hatja, tehát megint útlevél után jár. Mégis felebb ; min-
dig többre ; mindig magasabbra ; mindig csak előre ! 

Az 1852 év máj. 26-ről csakugyan nagy örömmel 
irja, hogy útlevelét megkapta : nem ugyan mindazon 
országokra, melyekre kérte; de mégis szép messze 
földre : egész Németországra, Helvéciába, Olaszországba 

s még ezenkívül sok pontokra. Junius közepén szeretne 
indulni s őszre visszatérni. (El is indult; de csak no-
vemberre tért haza.) 1852 okt. í-ről már Velencéből irja, 
hogy igen kedvetlen ; mert — úgymond —. „legközelebb 
hat nap alatt, csaknem ötven mértföldet gyalogoltam 
egyfolytában.* í m e ; igy utaztak még akkor időben, 
gyalogszerrel, mint Révész Imre is irja s mint e lapok 
szerkesztőjének Székács József felett tartott remek em-
lékbeszédéből is olvastuk s a nagy Széchényi életéből 
is emlékezünk; nem gőzerővel, a felszínen futva, mint 
ma teszik, a kik teszik. Szinte 1852 okt. i-én Velencében 
kelt levelében írja, hogy bejárta egész Németországot. 
Láttam — u. m. — Prágát, Drezdát, Lipcsét, Berlint, 
Weimart, Amsterdámot, Heidelberget, Báselt, Zürichet, 
Genfet, innen Milánon, Veronán át Velencébe jöttem. 
Velencéből csakugyan hazajött. Érdekes úti kalandjai 
közül az akkori idők jellemzéseül felemlíteni, hogy mi-
dőn Bécsből indulni akart nagy útjara, Kossuth-kalap 
lévén a fejében, e miatt elfogták, inquirálták s végre is se 
más kalapja, se bő pénze más kalapra nem lévén, a 
Kossuth-kalapot hóna alá véve, hajadon fővel ment 
végig Bécsen, az induló helyhez s úgy ment tovább 
Németország felé. 

A mi ezután történt életében, az mar körülbelül 
köztudomásu; így itt legfölebb az egyik helyről másikra 
való költözésének idejét kell megírni. 1853 szept. 4-én irja 
Pálnak, hogy jövő tavaszszal Újvárosról elköltözik vagy 
Kecskemétre professorságra, vagy Szentesre papságra ; 
mert mindkettőre kezében van a meghívás. De „mikor 
elmegyen, nem lesz egyebe a könyveinél.* 1854 április 
végén el is ment Szentesre ; tehát megmaradt a papi 
pálya mellett. Anyjá t N.-Kállóba küldi, ajánlja testvé-
reinek ; ki csakugyan el is ment N.-Kálióra s ott halt 
meg 1869. jun. 7-én, megérve azt az örömet, hogy fia 
az ország első rangú fiai és tudósai közé emelkedhetett. 

Révész Imre tehát szentesi pappá lett. Innen irja 
puritán jellemének megfelelőleg, hogy „Szentesen a 
fényűzés igen nagy ; nagyobb mint Debrecenben, vagy 
Kallóban ; a nép buja életű ; a viszszás házas temérdek. 
Engem azonban — irja — az szomorít nagyon, hogy 
a közügyekben békesség nincs ; iszonyú a zavar és visz-
szavonás. E miatt megvallom, már nem egyszer volt 
eszemben, hogy Szentesről elmegyek.* Később azonban 
irá, hogy Szentesen is igen megszerette a lakozást. 
„Voltam már — irá később — Kecskeméten, Szegeden, 
Makón, Vásárhelyen ; de éppen nem leányt nézni, a 
mihez nem értek ; hanem egyéb ügyeim miatt s némely 
derék emberekkel való társalkodás végett. Költségem 
felette megszaporodott, főleg könyvek szerzése miatt, 
melyeket nagy számmal kellett szereznem Pestről és 
Bécsből. Mostanaban fordulási pontja lévén vallásunk 
ügyének, ha valaha, most van szükség a tanult em-
berre.* 

Nem állhatom meg, akármily hosszura szabtam is 
ez adatok közlését, hogy egy a kálvinista papsagra vo-
natkozó, jellemző megjegyzését még ide ne irjam a bol-



dogultnak, a theol. tudományok encyklopaediája fordí-
tásának alkalmából. 1855 aP r- 22. Szentesről irja, hogy 
sok a do lga ; mert pesti és kecskeméti papok és pro-
fessorok kérik, hogy egy német könyvet fordítana le 
magyarra, hogy abból az ifjabb kálvinista papok tanul-
janak, kik most tudatlanabbak, mint a falusi pápista 
papok. E könyv fordítása céljából, most legközelebb is 
nalam ünnepelt Ballagi kecskeméti professor; s majd én 
megyek nem sokára ismét e tárgyban fel Pestre.4 

Nem lesz érdektelen feljegyezni életéből levelei 
alapján, hogy midőn testvérei, rokonai ajánlották neki, 
hogy nősüljön, milyen boldogság van a családi életben, 
és a többi; ez unszolásokra még újvárosi, sőt szentesi 
lelkész korában is igy válaszolt : , én boldogságomat nem 
egy nőben, hanem magamban keresem*, s mégis midőn 
pár év múlva megnősült, egybekelése után pár héttel 
ez eseményről ily szavakkal tudósítja édes anyját s báty-
j á t ; 1856. jun. 13. Debrecen: „Május 24-én Révész 
Balint ur összeesketett néhai Vecsey József derék főis-
kolai professornak lélekben és testben egyaránt szép 
és nemes jeliemu leanyával : Zsanettal. Ugy vagyok 
meggyőződve, hogy e lépés, hánykódó és sok búval 
terhelt életemnek visszaadja az óhajtott nyugalmat és 
boldogságot. * 

Már elébb is lelkem előtt lebegett, itt ismét elő-
térbe lépett egy gondolatom, a mit most mindjárt ki 
is fejezek. Nekem ugy tetszik, hogy annak a ridegség-
nek, hideg zárkózottság- s bizalmatlanságnak, a mi b. e. 
Révész Imre némely művein, magaviseletében s fentebbi 
a házassági életre nógató felhívásokra adott feleletében 
érezhető, lélektani alapja abban keresendő, hogy gyer-
mek korában elvonatott a szerető szülei s testvéri csa-
ladi körből, hogy zsenge és serdülő korában nélkülözte 
a soha, senki által nem pótolható anyai szeretet mele-
gét, gyöngédségét s kimagyarázhatatlan odaadó, önfel-
áldozó szeretetének nyilatkozatait. En így érzek és gon-
dolok ; azért véleményezem így 1 Hidegségén, zordon-
ságán sokat enyhített szeretett és szerető családja, 
melynek körében a mélyen búvárkodó tudós gyöngéd 
férj és kedves gyermekeinek bizalmas játszó társa lett. 
Fiának nevelésére s oktatására meg különös gondja volt 
s ugy az e. ker. levéltár titkaiba, mint más komoly 
kérdésekbe bevezette. 

Ide igtatom még — mert eddig sehol sem találtam 
feljegyezve, — hogy azon emlékiratot, melyet a hat-
vanas évek elején a magyarországi reform, egyház szo-
rongatott allapotának vázolásáról főrangú és tekintélyes 
magyar ref. férfiak küldtek az európai protestáns feje-
delmekhez, megbízás következtében, szintén Révész Imre 
fogalmazta. 

Hogy Révész Imre 1856. május havában Szentesről 
Debrecenbe hivatott és ment lelkészül, hogy 1861-ben 
egy pár hónapig képviselő volt, hogy 1860-ban a híres 
Pátens gyűlés alkalmával, mint viselte magát, azt előttem 
Dr. Ballagi Aladar ur igen szépen s körülményesen 
megirta e lap 8-ik száinaban. Itt már az eddig mondot-

tak , jellemének főbb vonásai alapján csak szellemi 
egyéniségét kell röviden feltüntetni. De hogy szellemi 
egyénisége is híven tükröződjék vissza e sorokból, meg-
jegyzem még itt, a mit a nagy halott temetése alkalmával 
Jóó István ur debreceni tanártól hallottam. Jóó urnák 
ugyanis ugy nyilatkozott egykor Révész Imre, hogy ő 
— t i. Révész — igen lassan i r t ; és sok munkájába, 
fáradságába került neki a legkisebb művecskéje is. Bát-
ran elhihetjük ; de nyomban hozzá kell tennünk, hogy 
a mit aztán Révész Imre lassan, nagy gonddal és fárad-
sággal megirt, az aztán meg volt irva alaposan, híven, 
szabatosan, lelkiismeretesen, kifogástalanul, válogatott 
magyar nyelven, magvasan, minden szó a maga helyén 
s a tárgy és dolog is mindig igazi nevén nevezve; nem 
himezve-hámozva és kerülgetve. Hjah! ő egy irodalmi 
iskolának volt feje, a melynek jelszava vol t : „Tanuljunk 
sokat, írjunk keveset.* (Tompa M.) 

Ha elfogadjuk már az állítást, hogy az anyag és 
a szellem egymásra kölcsönösen hatással vannak — mit 
nem tagadhatunk ; — ha igaz az, hogy ép, egészséges 
testben lehet egészséges lélek : akkor Révész Imréről 
bátran mondhatjuk, hogy : athléta termete, imposans 
külseje, roppant terjedelmű hangja, az ő szellemi, erköl-
csi függetlenségére, önállóságára igen nagy befolyással 
valának. A testi erőre támaszkodó szabad, bátor és füg-
getlen szellem tette aztán Révész Imrét rettenthetlen 
hazafivá*), a vallás és egyházi szabadság megveszteget-
hetlen őrévé ; az autonomia törhetlen hívévé; a tudo-
mányos buvárlatokban töretlen és járatlan utakon járó 
vezérré; szívós republikánussá ; szóval erkölcsi és szellemi 
kimagasló történelmi nagysággá. 

íme így fogtam fel csekély ismeretségem, művei és 
tettei után Révész Imrét ; egész odaadással hajlok meg 
nagysága előtt, és áldom emlékét, mig élek ! Ave pia 
anima 1 Görömbei Péter. 

Az „Unbewusst" bölcsészete. 
(Folytatás.) 

Ujabb időben a fejlődés nagy gondolataval Leib-
nitz, Lessing, Plerder, de legkifejlettebben Hegel fog-
lalkozott. Minden tudomány szolgáltat adatot a nagy-
szerű igazsághoz, hogy a világgépezet egy fejlődési 
processus. Minden komoly gondoikozó kénytelen elis-
merni, hogy az én csak tüneménye egy lénynek, mely 
minden egyedre nézve egy és ugyanaz. Ezen sarkallik 
a pessimismus roppant ethikai jelentősége. „Ha — úgy-
mond Hartmann — ez ismeretet bensőleg és állandóan 
magunkévá tettük, hogy egy és ugyanazon lény érzi 
az én fájdalmamat és a te fajdalmadat, az én örömömet 
és a te örömödet, csak akkor van gyökerestől kitépve 

*) , f'ragmatica sanctio ? ! ! Ilyen szörnyeteget nem ismer a magyar 
közjog; van ugyan örökösödési törvényünk, de annak neve nem pragma-
tica sanctio ; van pragmatica sanctio is, de az Magyarországnak nem 
törvénye; könynyelmű volt még a 48 ki törvényhozás is, mely e fatalis 
szót törvénybe igtattac, igy még az 1861 ki magyar parlamentben is 

1 csak egy Révész Imre szóllott . . . . 
„Egyetértés* 1881. évi 50. sz. G. P. 



az a kizárólagos egoismus. Az illúziók eddigi stádiumán 
egyetlen menedékül az öngyilkosság vagy a végletekbe 
menő askesis kínálkozott, de ezekben éppen ugy nem 
lát Hartmann heroikus önmegtagadást, mint a betegében, 
ki az örökös fogfájás tudatában elszánja magát fogat 
kihúzatni. Önzés van itt is, ott is minden ethikai érték 
nélkül, sőt erkölcstelen önzés ott, hol nincs elvágva min-
den lehetőség hozzátartozói és a társadalom iránt köte-
lességeket teljesíteni. Mily másképen gondolkozik az 
ember, ha az egész fejlődésének érdeke szivében gyö-
keret vert s az egyes magát az egész soha nem feles-
leges tagjának érzi. Mint az egyes organikus élet, úgy 
az állam és társadalom is valamennyi erőinek összemű-
ködése által marad fenn egészségben. E nagy életben 
nyer becset a részvét és méltányosság. Ez odaadásért 
jutalmunk az emberiség haladásának, tökéletesedésének és 
boldogságának reménye. Hartmann felteszi, hogy sok 
olvasója hátat fordít neki, midőn ez utolsó reménységet 
is illúziónak bizonyítja, — h ja ! ők még kezdetén 
vannak a harmadik stadiumnak ! A pessimismusra még 
érni kell az emberiségnek ; a mai pessimismusban —-
véli Hartmann — nem lehet bízni, át fog az csapni 
ismét politikai és socialis optimismusba. 

Pedig a két első stádium csalódásai érvényesek 
minden időre. Az emberek műveltségével lépést tart 
elégedetlenségük. Betegség, aggság, ínség, szolgaság, 
ezután még több lesz mint eddig volt. 

A tömegnyomor a munkás osztály ébredésével 
évről-évre rettenetesebb lesz. Gondoljunk a párisi com-
munera 1871-ből ! Azok a jótékonysági intézetek, egy-
letek vajmi keveset nyomnak a latban a növekedő rom-
lás ellenében. Kegyesség, áhítatosság, a léleknyugalom 
ez assecurantiai mai napság túlhaladott álláspontok. Tu-
dományban, művészetben a belterjességet külterjesség, 
a mélységet sekélyesség, a lángelméket középszerű 
talentumok váltották fel ; a tudattalan alkotó genienek 
mi keresete van a józan, ipaiűző világban. A produc-
tiót receptio helyettesíti, minek gyakorlati hasznavehe-
tősége nem ér fel a fáradsággal. „A művészet e meg-
lett korában az emberiségnek afféle lesz, mint a berlini 
börziánernek estve a bohózat.® Egyetlen positiv haszon 
a túlnyomólag gyakorlati tudományosságból az erők 
szaporodása, melyek a szellemi munkára felszabadíttat-
nak s így a világprocessust siettetik. Az illúzió a har-
madik fokon nem egyéb íidvös vakságnál, mi által az 
„Unbewusst* tevékenységre hajt ja az embereket. A 
Spinoza által ígért értelmi önelégültség nem menti meg 
a vénhedt emberiséget nyomorának érzetétől. Az olva-
sót, kinek az eredmény vigasztalannak látszik, figyel-
mezteti Hartmann, hogy rossz helyt kereskedik, ha a phi-
losophiához vígasztalásért jött. De hát mi lehet a fejlődés 
végcélja ? 

A célosság nem gondolható végtelennek mint az 
okosság; mivel minden cél eszköz a következőhöz ké-
pest ; a célokok egész sorának mindenkor jelen kell 
lenni, végetlen sora nem lehetne jelen. A célok célja 

az utolsó cél sem lehet más mint véges. Melyik lehet 
tehát a végcél a világfejlődésben ? Igazsúg, erkölcsiség 
természetűknél fogva csak közbenső célok; a positiv hol-
dogsdg sem lehetne az eddigiek után, miután, mint láttuk, 
az időről-időre kevesbul. Magát a i>rocessust fogni fel 
végcélul képtelenség. Sokan a szabadsagot tartják ilyen-
nek, holott ez Hartmann szerint csupán privativum: 
kényszermentesség. E végcélt — ugy látszik, — nem 
kereshetjük másutt, mint ahol folytonos haladás, foko-
zatos emelkedés észlelhető: s ez a tudalom fejlődése. 
Tehát a tudatosság, az öntudat lenne a processus vég-
célja ? — mint ezt I legel és Schelling teljesen egyet-
értőleg tanítják. Hartmann szerint a tudalom öncél nem 
lehet. Fájdalommal születik, fajdalommal növekszik s 
ezért nem ad egyebet, mint tükörképét magának. Ha 
ez volna a végcél, úgy a mindenhatónak szemére le-
hetne vetni, hogy csak megkettőzteti a nyomorúságot. 
Vissza kell tehát térnünk még egyszer a boldogság gon-
dolatára, mire törekszik minden, ami él. E törekvés 
teszi lényegét a kielégítést kereső akaratnak. De mert 
a tudalom világítása szerint minden akarat boldogtalan-
sagra vezet : az elérhető legfőbb boldogság a fájdalom-
mentesség ; a boldogságra törekvés egztelensége a tuda-
lom fejlődésével mindinkább világos lesz, az akarat alól 
tehát a tudatosság emancipálhat. A mindentudó Unbe-
wusst, ki célt és eszközt egyszerre gondol, nem teremt-
hette tehát egyébért a világot s ezt a tudalmat, mint 
hogy az akaratot az ő akaratának boldogtalanságától 
megszabadítsa s az elérhető legnagyobb boldogságot, a 
fájdalommentességet megvalósítsa. 

A viláer ^ mije8 es „mikentje* egy mindentudó ész-
től van meghatározva, — ennyiben az a lehető legjobb; 
a világ »hogy<(-ja (Uass) az átalán vett esztelentől van 
feltételezve, — ennyiben a világ a lehető legrosszabb. 
Amaz oldaláról tekintve a világ a tudattalannak aka-
rata. De tényleges létét a képzet és az akaratnak kö-
szönvén, az akarat ellenében semmi önállósággal nem 
bir. Igy a világ lényegében esztelen (alogikus) s mint 
működő észellenes (antilogikus), mert a boldogság aka-
rásával az ellenkezőt, a boldogtalanságot éri el. Ezt az 
észellenes akarást kell visszavinni a nem akarásba 
s ez a logikának feladata, mely hiába állítja esztelennek 
az akarást, nem birhat azzal, csupán egy mufogás által, 
az altal, t. i. hogy az egyedben confiictusba hozza az 
akaratot magával, minek eredménye a tudalom, vagyis 
az akarat ellenében egy önálló hatalomnak teremtése, 
mely a harcot elkezdheti az akarattal. Igy tehát a 
világprocessus folytonos harca az alogikumnak a logi-
kummal, mely az utóbbinak győzelmével kell, hogy 
végződjék. 

E világnézletből gyakorlati elvül ezt vonja ki 
Hartmann : adja át magát a személyiség a világproces-
susnak teljesen az átalános világmegváltás érdekében, 
más szóval tegye tudalmának céljává a tudattalan célját. 

(Folytatása következik.) 

Dr. Bihari Péter. 



S Y N O D A L I A . 
A református egyház egyetemes conventje. 

A mult év őszén félbeszakasztott üléseit f. hó 8-án 
s következő napjain folytatta ismét a ref. konvent, hogy 
bevégezze ezúttal mindazon előmunkálatok tárgyalását, 
melyek a zsinatnak sikerrel reménylhető összeilléséhez 
megkivántatnak. A conventi tagok érdekeltsége a szö-
nyegre hozandott tárgyak iránt mit sem csökkent, majd 
nem teljes számban jelentek meg a konventi küldöttek, 
élükön a veterán protest. bajnokkal B. Vay Miklóssal. 
A dunamelléki kerület részéről megjelentek : Török P., 
Dobos J. Fördős L., Baksay S , Gr. Lónyay M., Vi-
zsolyi G., Gönczy Pál, Szilágyi Dezső ; a dunántúliból : 
Pap Gábor, Csonka Fer., Körmendy Sándor, Antal Gáb., 
Beöthy Zs., Molnár Béla, Jókay Kár. ; a tiszáninneni-
ből : Kun Bert., Fejes Istv., Szentpétery Sám., B. Vay 
Miki., Hegedűs László, Mocsáry I.. ; a tiszántúliból : 
Révész B., Kiss Áron, Szabó János, Peterdy Kár., Lu-
kács Dán., Balogh Fer., Tóth S., Gr. Degenfeld Imre, 
Kántor Sám., id. Gr. Ráday Ged., Fráter Imre, Móricz 
P., Ujfalussy József; az erdélyi kerületből : Nagy Pét., 
Kovács Ödön, Révay Laj., Tisza László, Takács János, 
Kolozsváry Sándor. 

A konventi ülések megkezdését Török Pálnak 
mint legidősb püspöknek az é g áldásáért esdő imája 
előzte meg, ennek végeztével pedig B. Vay Miklós az 
ülést megnyitotta, felemlítvén megnyitó beszédében, 
hogy a közelebbi konventi üléseken való megjelenhetés-
ben betegsége altal akadályoztatott ; kifejezvén egy' 
szersmind szives köszönetét azon részvétért, melyet a 
mult convent iránta, betegeskedő irányában részint jegy-
zőkönyvileg, részint külön levélben is nyilvánított ; de 
kifejezvén egyszersmind azon nagy veszteség felett ér-
zett fájdalmát is, mely a conventet a közelebbi napok-
ban érte, elragadván a halál a convent egyik oly tag-
ját, kit megszoktunk ennek üléseiben látni, ki az egy-
ház szervezése ügyében oly sokat fáradozott, s kivel ő, 
úgyszólván, annak gyermekkora olta szívélyes barátság-
ban volt. E t nomen dicere sat est. A konvent egyfelől 
örömét nyilvánította elnökének az ülésekben megjelen-
hetése felett; de másrészt együtt érezte elnökével a 
jelzett fájdalmat, s egyhangúlag elhatározta, hogy Be-
vész Imre emléke, s protest. egyházunknak, s közelebb 
a convent tagjainak a nagy veszteség felett érzett fáj-
dalma jegyzőkönyvben is megörökíttessék. 

Tóth Sám. konventi jegyző előterjesztette azon 
tárgyak sorozatát, melyek ezen conventre hagyattak ; 
majd Gr. Dégenfeld 1. jelenti, hogy ő azokban, melyek-
kel mint a mult konvent elnöke a zsinat összehivhatása 
érdekéből megbízatott, eljárt ; ő Felségénei kieszközölte 
a zsinat tarthatási engedélyt, mely felolvastatván, tiszte-
lettel tudomásul vétetett. 

TórüJc Bál az előterjesztett tárgysorozatba kíván 
még pár tárgyat felvétetni. Ismeretes, — úgymond — 

a soproni eset, s a kir. táblának erre vonatkozólag ho-
zott Ítélete ; mely ítélet s különösen annak indokolása 
által — ha az érvényben hagyatnék — egyházunk 
egyik legdrágább kincsétől fosztatnék m e g : az anya-
könyveitől. Az anyakönyvek egyházunk tulajdonai vol-
tak, azokat az egyház a maga érdekében kezdte ve-
zetni, és vezette hosszú ideig, mielőtt az állam csak 
gondolt is volna ilyenekre. Most pedig ezen Ítélet indo-
kolásánál fogva az anyakönyvek minden értéküket elve-
szítenék egyházunkra nézve, mert hiszen ezek nem az 
egyházfelekezetünkbe, hanem általában a ker. egyházba 
felvetteknek neveit tartalmazandanák ; s ha ennélfogva 
híveinknél, vagy iskola köteles, avagy confirmálandó 
gyermekeinknek számát, nevét megakarnók ezentúl 
tudni, hasztalan fordulnánk anyakönyveinkhez. Ily sérel-
mes iigy orvoslása végett szükséges lépéseket tenni, 
azért ajánlja, hogy conventi tárgyul vétessék fel az 
is, és pedig úgy, hogy az evangelikus testvérekkel 
együtt tanácskozzunk ez ügyben, s ha lehető egyöntetű 
eljárási módozatok állapitássának meg. Annyival is in-
kább, mert mint B. Badvánszky főfelügyelőnek con-
venti elnök úrhoz intézett leveléből kitűnik, az evan-
gelikus testvérek is éppen azon okból halasztottak bi-
zalmi férfiaiknak az összejövetelét ezen napokra, hogy 
együttesen tanácskozhassanak velünk. Másik tárgyul 
pedig óhajtaná a közalapítványok ügyét, mely az or-
szággyűlésen is közelebb nagyon hihetőleg tárgyalás aki 
kerül, konventi tanácskozás alá vétetni. Mindkét tárgy el-
fogadtatott, s az előbbi ügyben az evangélikusokkal 
együttes tanácskozásra kiküldetik az u. n. zsinati bizott-
ság, mely a püspökökből és fogondnokokból áll, s mely 
már a közelebbi években is az egyházunkra nézve ve-
szélyeseknek látszó intézkedések meggátlására lépése-
ket tett, — hozzájuk adatván még Vizsolyi Gusztáv, 
Szilágyi Dezső, Mocsáry, Hegedűs s Szentpétery Sám. 

A tárgysorozatnak egyik pontját képezte az erdélyi 
kerület által megvizsgált s beterjesztett moldva-olahor-
szági számadások ügye. Ez a Kántor S. elnöklete alatt 
ez ügyben már máskor is működött bizottságnak újból 
kiadatott átvizsgálás s az ennek alapján készítendő ja-
vaslattétel végett. 

Ezután tárgyalás alá vétetett a Molnár Aladár-
féle köznevelési és közoktatási szabályzatnak a kiküldött 
konventi bizottság által szerkesztett szövege, illetve en-
nek azon részei, melyek még az őszi konventen le nem 
tárgyaltattak, ezzel kapcsolatban felolvastattak azon 
módosítások, melyeket azon szövegen az egyes kerü-
letektől beérkezeti vélemények figyelembevételével az 
egyetemes tanügyi bizottság 1880 julíusi üléseiben tett. 

Az első rész a „népnevelési és oktatási intézetek-
ről,® szól; első fejezetébn az általános határozatok4-at 
adja. Ezen fejezet §-ai közül vita a 3. 8 és 13-ikn.il fej-
lődött ki. A 3 §, mely a magánosok, és e célra alakult 
társulatok által felállított ref. felekezetű jelleggel fen-
tartott népnevelési intézetek igazgatása iránt intézkedik 
ujabb szövegezés végett kiadatott Szentpéteri, Takács 



J, Fejes J. konventi tagokból álló bizottságnak. A 8-ik 
§ szerint : ,minden anya- és leányegyházközség köte-
les iskolája fentartására alapot alkotni, s azt évről-évre 
lehetőleg szaporítani. Ezen vagyon elidegenithetlen, 
saját egyházi vagyona marad.1 Ezen pontot többen 
megtámadták azon okból, mert az iskolai alapítványok 
adó- és illetékmentesek, míg az egyházi vagyonból az 
állam bizonyos jövedelmet kíván magának ; ezért töb-
ben óhajtották, hogy az iskolai vagyon ne egyházi va-
gyonnak mondassék és tekintessék, hanem ettől hatá-
rozottan külön választva, iskolai vagyonúi tüntettessék 
fel; indokoltatván ezen javaslat előfordult egyes esetek-
kel is. Igen, de ezen javaslat elfogadása esetén — fe-
lelnek mások — az iskolának községivé átalakítása alkal-
mával az ily iskolai vagyon elvétetnék az egyháztól. 
Azért meghagyták az eredeti szöveget. 

A 13. § szerint: 
, A z egyháznak nyilvános ovódáiba és népiskoláiba 

első sorban saját hívei, de azontúl bármely vallású és 
nyelvű növendékek befogadandók. A más vallású növen-
dékek csak azon esetben utasíthatók vissza, ha az illető 
osztályban a törvényes létszám már bete l t ; vagy ha a 
beiratások előre kihirdetett határidejéig annyi ref. vallású 
növendék jelentkezett, hogy a más vallásúak csak ezek 
kiszorításával vétethetnének fel.* 

Szentpétery javaslatkép beterjeszti azt a kívánságát 
hogy az idegen felekezetű növendékek kétszeres dijat 
fizessenek ez intézeteinkben. 

E javaslat élénk vitát keltett. Lónyay Menyhért 
gr. ezt teljességgel nem tartaná célszerűnek, mert nem 
felelne meg ez az eljárás annak a missziónak, a mely a 
prot. hitfelekezet célja, hogy t. i. tehetsége szerint ter-
jessze a felvilágosultságot, s fölhoz például egy Hátszeg 
vidéki birtokán tapasztalt esetet. Ott a református tanitó 
keze alatt 40—50 görög nem egyesült oláh gyermek 
megtanult magyarul. Ha ezektől kettős tandijat követel-
nek, mind elmarad. 

Balogh Ferenc átalaban kihagyná a §. második 
pontját. Kun B. püspök Lónyay javaslatát pártolja. Id. 
Ráday Gedeon gr. szerint szükkeblüek sem lehetünk, 
igaz, de nagyon bőkezűek sem lehetünk. Vizsolyi Gusz-
táv a bizottság szövegezésének fentartását kívánja. Be-
ható vita után a §. a bizottság szövegezése szerint fo-
gadtatott el. 

Következett a második fejezet: a kisded-óvodákról. 
Révay Lajos e cím helyett javaslatba hozza a „kisded-
nevelő intézetek*-címet. A convent azonban az indítványt 
nem fogadta el. 

A 14. §. elfogadtatott. A 15-nél, mely a gyerme-
keknek mire való oktatásáról szól, az egyet, tanügyi 
bizottság a gyermekverseket is felvétetni javasolja. El-
fogadtatott. A 16. §. azt mondja, hogy óvodába felve-
hetők oly gyermekek, kik életük 3-ik évében vannak 
6-ik évükön tul nem léptek. Az egyet, tanügyi bizottság 
a »3-ik évében vannak* részt törülni véli, mit a konvent 
el is fogadott. 

A kisdedovodákról s az elemi és felső népiskoláról 
szóló §-ok némi apró modósításokat eltudva, legnagyobb 
részt a tanügyi bizottság javaslata szerint fogadtattak el. 
Ezen szakaszok tárgyalásánál némi vita fejlődött ki azon 
kérdés felett, hogy a segédtanitókat a gyülekezet, avagy 
annak egyháztanácsa válaszsza-e, vagy pedig az illető 
esperes rendelje el őket ? A többség ez utóbbi nézet 
felé hajlott. 

Majd tárgyalás alá vétetvén a „Tanitó-tanitónő és 
kisdedóvó-képezdék*-ről szóló fejezet, ennek pontjai leg-
nagyobb részt akként fogadtattak el, a mint azok az 
egyet, tanügyi bizottság munkálatának 104—108 §-aiban 
szövegezvék ; kivévén a tanári fizetés minimumának meg-
határozására vonatkozó pontot. E szerint kimondatott, 
hogy ily képezdéket minden egyházközség, egyházme-
gye s kerület, valamint az egyetemes egyház is állíthat 
fel; hogy mindegyik ily intézettel egy gyakorló népis-
kolának, illetőleg óvodának kell összeköttetve lennie, s 
hogy minden tanitóképezdéhez legalább 2 hold kert 
csatolandó, hogy a növendékek a földmivelésben, gyü-
mölcsfa és szőllőmüvelésben gyakorlati oktatást is nyer-
jenek. 

Kimondatott továbbá, hogy a képezdei tanfolyam 4 
évből álljon, az óvókat képző intézetben pedig 2 évből; 
hogy a képezdei növendékek mindenféle tandíj fizetése 
alól felmentessenek, sőt lehetőleg segélyeztessenek; hogy 
a hol bentlakás van is szervezve, a növendékek tetszé-
sük szerint kint is lakhatnak, de mindenesetre az igaz-
gató szoros felügyelete alatt. 

Következett „A keresztyén felebaráti nevelő-inté-
zetek *-ről szóló rész. A tárgyalás alapjául szolgáló, 
vagyis a Molnár Aladár-féle javaslat ily intézetek gya-
nánt a következőket sorolja e lő : 1. árvaházak, 2. szere-
tetházak : 3. a siketnémák, és 4. a vakok nevelő inté-
zetei : és 5. a gyenge elméjűek nevelésére szolgáló inté-
zetek. A tanügyi bizottság, valamint a konvent is azon 
nézetben volt, hogy a reform, egyház anyagi viszonyai 
ez idő szerint, sőt hihetőleg még ezután is jó hosszú 
ideig aligha engedik azt, hogy a három utóbbi szám 
alatt említett nevelő intézetek az egyház által létesítes-
senek, az ezekre vonatkozó javaslatokat mellőzvén, csu-
pán azon pontokat tárgyalta és fogadta el, melyeket a tan-
ügyi bizottság az árva- és szeretetházakra vonatkozólag 
beterjesztett. Melyeknek tar ta lma: hogy ily intézeteket 
minden fokú egyházi testületek, sőt egyesek vagy tár-
sulatok is alapíthatnak, de az utóbbiak csak ugy, hogy 
azokat az egyház hatósága alá helyezik ; s hogy a fel-
állított egyes intézetek szervezetét és szabalyait a fenn-
tartó, illetőleg azon testület határozza meg, melynek 
közvetlen hatósága alatt állanak. 

Ezután tárgyalás alá vétetett a „polgári iskolák 
és felső leánynevelő intézetek*-ről szóló fejezet. Azaz 
csak vétetett volna, mert ennek első fele határozott el-
lenszenvvel találkozott. Először is Móricz Pál szólalt fel, 
előadván, hogy az ő eddig szerzett tapasztalata szerint 
a mi népünk nem tud és nem akar a fiuk számára föl-



állíttatni rendelt polgári iskolákkal sehogy sem megba-
rátkozni. Még a legnépesebb városokban is — legalább 
az általa ismert vidékeken majd nem erőszakkal kell 
kényszeríteni a törvényparancsolta polgári iskolák felállí-
tását és ha felállíttatnak is, alig akadt azokba tanuló, 
ugy hogy az ily intézetekre fordított nagy költség mi 
gyümölcsöt sem eredményez. Ezek folytán felveti a kér-
dést, nem volna-e célszerű az ezen tanodákról szóló ja-
vaslatot egészen mellőzni ? 

Antal Gábor szólalt fel ezen indítvány ellen, fej-
tegetvén a polgári iskoláknak népünk művelődésére gya-
korlott üdvös befolyását. 

Id. gr. Ráday Gedeon : A polgári iskolák ez ideig 
azért nem virágozhattak fel nálunk, mert nagyobb hit-
községeink polgári iskolák helyett inkább algymnáziu-
mokat állítottak fel, s ezekbe küldöttek az oly ifjakat, 
kiknek a népiskolainál magasabb nevelést szándékoztak 
adni. Ha most azonban a középtanodák uj szervezése 
folytán az ily kisebb középtanodák megszűnnek, akkor 
ez eddigelé ezekre fordított költségen polgári iskolákat 
fognak felállítani. 

Balogh Ferenc : Az ujabb időkben, úgymond, az 
állammal és a más felekezetekkel való verseny folytán 
az oktatásügy terén oly terhek sulyosodtak egyhá-
zunkra, hogy ezeket is alig birjuk: azért ne fecséreljük 
mi erőnket oly intézetekre, melyek közvetlenül nem 
mozdítják elő felekezetünk érdekeit, hanem igyekezzünk 
anyagi erőnket a prot. népiskolák, középtanodák, lelkész-
és tanitóképezdéknek minél virágzóbbakká tételére for-
dítani. polgári iskolákat pedig állítson fel, ha a törvény 
tovább is ugy kivánandja, a polgári hatóság. 

Ugyanily értelemben nyilatkoztak : Révész B., Do-
hos János, Fejes István, Tisza László s így a nagy több-
ség nyilatkozatához képest a polgári fiúiskolákra vonat-
kozó javaslatok mellőztettek. 

A fentebb említett rész másik fele, mely a fen-
sőbb leányiskolákról* szól, az egyetemes tanügyi bizott-
ság szövegezése szerint vétetett tárgyalás alá. Ezen 
szövegezés 89—92. §§-ai elfogadtattak azon kis módo-
sítással, hogy a felsőbb leányiskolákban tanárokul oly 
egyének is működhetnek, a kik polgári vagy középta-
nodai tanárságra nincsenek képesítve. A 93. §. akként 
módosíttatott, hogy a francia s német nyelv s irodalom 
s a zene a rendes tantárgyak közül a rendkívüli tantár-
gyak közé tétetett át. A 95-ik §-nál megjegyeztetett, 
hogy felvétethetnek oly növendékek, kik a 4 elemi 
osztályt elvégezték, habár nem volnának is még 10 
évesek. Ezzel ezen rész is bevégeztetett s miután a 
népiskolákról és középtanodákról szóló fejezetek már a 
mult őszi konventen letárgyaltattak, a „főiskolákról* 
szóló rész következett. 

A főiskolákról szóló résznél többen úgy óhajtották 
az illető 178 §-t módosítatni, hogy a [theologiai és 
jogi tanfolyam mellett oly helyeken is megkívántassák, 
ha nem is bölcsészeti tanszak, de legalább egy két böl-
csészeti tanszék felállítása, hol helyben állami egyetem 

van ; hogy így ifjaink, a bölcsészeti tárgyakat is pro-
testáns tanaroktól hallgathassák. De Hegedűs L. s töb-
ben melegen védelmére keltek az állami egyetemek-
nek s ifjainkra nézve csak üdvös hatással leendőnek 
tüntették fel, ha azok külömböző irányú s felekezetű 
tanároktól is hallgatnak előadásokat, — az eredeti szö-
veg azon módosítással, hogy tanszak helyett tanszékek 
tétettek meghagyatott . 

A 188-ik § a tanügyi bizottság javaslata szerint 
fogadtatott el, s ehhez képest elvettetett azon javaslat, 
hogy főiskola csak azon esetben állitható fel valamely 
helyen, ha az illető testület az általa fentartatni szán-
dékolt alsóbb fokú iskoláinak kellő ellátásán kivül arra 
anyagilag képesítve van ; a javaslat következő pontja 
pedig, mely arról szól, hogy az országos egyháztanács, 
mely esetekben tagadhatná meg beleegyezését egyik, 
vagy másik főiskola felállításától, —- egészen kihagya-
tott ; az ezután következő pontnál pedig kimondatott, 
hogy több egyházkerület együtt és közösen tarthat fenn 
nemcsak főiskolát, hanem tarthatnak fenn egyes tanszé-
keket is; sőt egyes tanszékek fentartása iránt kötelezett-
séget valamely polgári község is vállalhat. 

A 193-ik §-nál élénk, hosszabb vita fejlődött ki 
azon kérdés felett, hogy a főiskolai tanárok „élethosszig-
lan* választassanak-e, vagy csak szerződés-szerüleg hosz-
szabb vagy rövidebb időre. Az előbbit inditványzók 
előtt különösen két körülmény lebegett, t. i. hogy az 
élethosszig való választás mellett az illető intézet egyik 
vagy másik netalán megunt, hivatala betöltésére kép-
telenné vált tanárától, ennek haláláig nem szabadulhat 
meg, s így ez által az intézetnek tetemes szellemi kár 
okoztatik; s továbbá, hogy ha az intézet egy vagy 
más ok miatt megszűnnék, az élethosszig választatott 
tanárokat azért holtukig fizetni kénytelenittetnék ; a mi 
meg az intézetet fenntartó testületnek okozna jelenté-
keny anyagi kárt. Mások azonban felmutatták, hogy 
az illető tanintézeteknek csak előnyükre válik, ha azok-
ban egész életükre biztosított, és így magokat egészen 
tudományos hivatásuknak szentelhető egyének működ -
nek, hogy jelesebb férfiakat a szokásos csekély tanári 
fizetésre bizonytalan tartamú időre nehezebben lehetne 
találni; s hogy ha a lelkészek, a fensőbb törvényszéki 
birák, egyetemi tanárok s több mások élethossziglan 
választatnak meg, illő, hogy a főiskolai tanárok is ekkép. 
A határozat ez utóbbi értelemben mondatott ki. 

Az 194. §. a főiskolai rendes és egyéb tanárok 
fizetésének megállapításáról szól, 1500 frt fizetést s 300 
frt lakbért, vagy alkalmas lakást javasolván minimum-
ként megállapitatni. A többség azonban a javaslatnak 
mindazon pontjainál, melyek a külömbféle tanintézetek 
tanárai fizetésének megállapítását tartalmazzák, ovakodott 
egy bizonyos összeget megállapítani, hanem egyebütt 
itt is csak annyi mondatott ki, hogy a főiskolát fenn-
tartó testület állapítja meg a körülmények szerint a 
tanári fizetéseket, úgy azonban, hogy az e tekintetben 
teendő intézkedése az egyetemes convent elé tudomásul 
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vétel végett felterjesztendő. Ez utóbbi passus bevételét a 
szövegbe Mocsáry, Körmendy s Szentpétery erősen kifo-
gásolták, az egyházkerületek önkormányzati jogát látván 
azáltal megsértetni, ha a konventnek jogot engedünk 
az egyházkerületek ilynemű ügyeibe való beavatko-
zásra is, mint a fizetés megállapítás; azonban a többség 
az emiitett passus megtartásával fogadta el ; mert hi-
szen — mint Révész B. mondá, ha már az egyetemes 
konventet megalkotjuk, annak módot és alkalmat kell 
nyújtani arra, hogy összes egyházi és iskolai ügyeinket 
vezethesse, fejleszthesse, azok felett felügyeletet gyako-
rolhasson. Tehát annyi legalább megkívánható, hogy a 
megállapított tanári fizetések tudomásul vétel végett 
felterjesztessenek. 

A 195. §-ban foglalt javaslat szerint: „Az akadé-
mai tanaroknak rendes nyugdíj, özvegyeiknek' rendes 
segélypénz biztosíttatik. De mivel biztos nyugdijalap 
több kerületben mindekkorig nincs, azért kimondatott, 
hogy igenis nagyon óhajtandó, ha mihamarább létesít-
tessék egy főiskolai tanári nyugdijalap ; de a míg ilyen 
nincs, addig a nyugdíj biztosítását kimondani nem le-
het ; hanem kimondatott az, a mi középtanodai taná-
rokra nézve határoztatott, hogy t. i. a fentartó testüle-
letek gondoskodjanak nyugdíjalapról. 

A 196. §. szerint az akadémiai tanár hetenkint 12 
órai előadásnál többre nem kötelezhető. Több kitűnő 
munkabíró tagja a conventnek, mint p. o. Gr. Lónyay, 
Körmendy s többen a 12 órát minimumként kívánták 
kimondatni. Ellenben Kovács Ödön felmutatá, hogy 
téves dolog főiskolai tanárnál 12 órát keveselleni, sőt 
külföldön mindenütt a 12 óra is soknak találtatnék ; 
mert hiszen az akadémiai tanárnak nem az a hivatása, 
hogy a tudomány kész vívmányait adja elő, hanem hogy 
folyvást igyekezzék saját szakában való búvárkodás ál-
tal a tudományt előbbre vinni. A többség akként köz-
vetítette az ellentétes nézeteket, hogy az egész §-t. 
elhagyta. 

A 167. §-ból az egyetemes tanügyi bizottság ja-
vaslata szerint csak az első és utolsó alinea hagyatott 
meg. 198. és 199. §-ok némi módosítással elfogadtattak. 

A 200. §. akkép módosíttatott, hogy a theologiai 
szakosztályban a rendes tanárok száma legalább négy 
legyen, hogy ezen szakosztályban a neveléstan is elő-
adassák, hogy theologusokul teljes gymnasiumot végzett 
ifjak vétessenek föl. 

A fölvételről szóló pontnál Körmendy megjegyzi, 
hogy szükségesnek vélné kimondatni azt is, hogy a 
lelkészi palyára lépendők testi épsége és egészsége is 
figyelembe veendő. 

Helyesnek találtatott az észrevétel, de ennek tel-
jesítése a theologiai tanárok teendőjekint tekintetik ; any-
nyival is inkább, mint Beöthy megjegyzé, mert e tekin-
tetben eddigelé sem volt panasz, sőt legátusaink és 
segédlelkészeink annyira megnyerték külsejükkel a kö-
zönséget, hogy még népdalok tárgyává is lettek. Az-
után maguk a szülők is legtöbbször megtudják azt 

Ítélni, hogy fijok testalkatánál s egészségénél fogva 
alkalmas-e a lelkészi pályára vagy nem. 

A 201. §. akkép módosíttatott, hogy a bölcsészeti 
teljes szakosztályban legalább 12 rendes tanár alkalma-
zandó. A 202. §, elfogadtatott, s ennek letárgyalása 
után az ülés félbeszakíttatott. Farkas József. 

(Vége következik.) 

B E L F Ö L D . 
Értekezletek az 53. §. ügyében. 

B. Radvánszky Antal ev. főfelügyelő meghívása 
folytán, e hó 10-én délelőtt az egyetemes convent or-
szággyűlési bizottságának ág. h. ev. tagjai értekezletre 
gyűltek össze azon célból, hogy az 1868. 53. t. c. s az 
1879. 40. §-ának a kir. tábla által adott magyarázata 
következtében tanúsítandó magatartásukról tanácskoz-
zanak. 

Br. Radvánszky főfelügyelő jelentette, hogy érint-
kezésbe tette magát a reformátusokkal, s közölte velük 
a mi lapunk f. évi 5. számában is kiadott körlevelét, 
melyben a szőnyegen levő kérdések felől nyilatkozott, 
lelenté továbbá, hogy közös megállapodásuk szerint, 
délután a reformátusok is részt fognak venni az érte-
kezleten Ezután azon különféle nézeteket olvasták fel, 
melyek e tárgyban a sajtóban, s hozzá a superintenden-
sek és kerületi felügyelők által, körlevelére adott vála-
szokban kifejtettek. Ezekkel kapcsolatban azon kérdése-
ket tűzte ki, melyek nézete szerint jelen tanácskozmány-
ban tájékozásul megbeszélendők volnának, hogy bizonyos 
megállapodott nézettel vehessenek részt a közös érte-
kezleten. T. i. 

1) minő lépések szükségesek a kir. táblai ítélet 
magyarázata folytán; 2) minő eljárás követtessék addig 
is, míg a bajon segítve lesz ; 3) az orvoslás magyará-
zatkéréssel vagy novelláris uton eszközöltessék-e ? 

Az értekezleten a kir. tábla Ítéletével szemben, 
mindnyájan megegyeztek abban, hogy a táblai határo-
zat indokolása sérelmes s ellentétben all a prot. egyház 
jogegyenlőségét s viszonosságát szabalyozó törvények-
kel. Némelyek utaltak arra, hogy eddig az 1868. 53. 
t. c. mindig máskép magyaráztatott, a minisztérium a 
másfelekezetüek megkeresztelését maga is sérelemnek 
ismerte el. Kiemelték, hogy az anyakönyvek az egy-
házak által vezettetvén, az anyakönyvekbe való beve-
zetés képezi, a kir. táblai magyarázat folytán, a sérel-
mek főforrását; mert, ha minden lelkész keresztelhet 
más vallásut, ebből véghetetlen zavar áll be az anya-
könyvek vezetésénél. 

Utoljára is az a nézet győzött, hogy kérelem lesz 
intézendő az országyűléshez a végett, hogy köteleztes-
sék minden lelkész, ha más felekezetbelit keresztel meg, 
ezt az illetőnek lelkészével közölni s ezen határozmány 
láttassák el büntetőjogi szentesítéssel. 

Erre az értekezlet eloszolván, annak tagjai d. u. 



5 órakor a reformátusokkal jöttek össze közös konfe-
renciára, melyen a reformátusok részéről a püspökök 
és főgondnokokon kivül 5 orsz. képviselő vett részt. 

A báró Vay Miklós elnöklete alatt tartott közös 
értekezleten Radvánszky főfelügyelő előadta az ág. evan-
gélikusok konferenciájának megállapodását. Megindulván 
erre a discussio, kemény birálat alá vétetett a kir. 
táblai hatarozat. Azokon kivül, melyek már felebb az i 
ág. hitv. conferenciáján felhozattak, kiemeltetett az is, 
hogy az itélet dogmatikai kérdésekbe is belebocsátko-
zott, és hogy ezen határozat óta a kath. egyház részé-
ről mind inkább több nehézség emeltetik az anyaköny-
vek kivonatainak közlése ellen. 

Behatólag szólottak a kérdéshez : maga az elnök, 
továbbá Nagy Péter, Révész Bálint, Hegedűs László s 
baró Prónay Dezső. Végre ezen közös konferencia is 
oly értelmií felirat felterjesztésében allapodott meg, mely 
az illetéktelen anyakönyvelést s az anyakönyvek közlésé-
nek megtagadását világosan tiltó novellaris törvény hozata-
lát s az ily cselekményekre az 1879: 40. t. c. 53. §-nak 
alkalmazását szorgalmazza. 

E kérvényt a két prot. felekezet együttesen adja 
be s annak szerkesztésére báró Radvánszky elnöklete 
alatt következő tagokból álló közös bizottság küldetett 
k i : Nagy Péter, Czékus István, Tóth Sámuel, Hegedűs 
László, Baksay Sándor, Szász Domokos és Győry Elek. 
A kérvény szerkesztésére kiküldött bizottság este ülést 
tartott, melyen megbeszélve a kérvény tartalmát, Győry 
Eleket bizta meg a kérvény tervezetének elkészítésével. 

Felhívás az eperjesi jogakadémia 
gyámolitására ! 

A harmadfél évvel ezelőtt újra megnyitott, s ágos-
tai protestáns egyházunkban egyedül álló eperjesi jogaka-
démiának jövendőre is teljes biztosítása, egyházunknak 
mintegy becsületbeli kérdése. 

Még nincs itt az idő, hol protestáns egyházunk — 
nyugodtan adhatná át tanintézeteit, felsőbb iskolait, s 
ezek között különösen az egyetlen jogakadémiát, az ál-
lam teljes hatósága alá. 

Van még ma is — bizonyos, ki nem fejezhető, élet-
erős szellem, egyházunkban és iskoláinkban, melyet pó-
tolni semmi nem képes, s melyet e szerint fenntartani, 
és híven őrizni, minden magyarhoni protestánsnak szent 
kötelessége. 

I latalmasan szól ezen fölül az eperjesi jogakadémia 
fenntartása mellett, annak több mint félszázados múltja, 
és különösen a magyar culturának, irodalomnak és nyelv-
nek terjesztése a nem magyar ajkú felföldön !. 

Elösmeeve ezen nézpontok kiváló fontosságát — 
egyházegyetemünk — Sárosvármegye — Eperjes vá-
rosa és polgársága, a szomszédos megyék pártfogósága 
és intelligentiája, valamint egyes kiváló férfiak — az utóbbi 

években is, nem csak szellemi de anyagi támogatásban 
is részesítették az eperjesi jogakadémiát ! 

De bár mi nagy mérvű e pártfogás — még mind 
nem elegendő arra, hogy megfeleljünk azon igényeknek, 
melyet ily jogakadémiától, az állam, és saját egyházunk 
is megkíván! 

A jog akadémiának jövendője biztosítva még nincs! 
Az isteni gondviselés immár anyagilag kissé jobb 

évet virrasztott hazánkra ! 
Fordulunk tehát most, két protestáns egyházunk 

minden tagjához, sőt a magyar culturát szívén viselő — 
a haza minden fiához — méltóztassék anyagi segélyben 
részesíteni intézetünket 1 

A segélyezésnek minden neme elfogadható, pénz-
segély egyszer mindenkorra ; — örök alapítvány kamat-
fizetés mellett; évek során, vagy évek múlva fizetendő' 
töke stb. 

Bánó József, Dessewffy Kálmán, 
az eperjesi főtanoda kerületi orsz. képviselő, 

felügyelője,*) 

Néhány észrevétel a Gózon Gyula úr által 
közlött necrologra. 

Én , ki a keői egyház szomszédságában Sepsen 
lakom, Isten kegyelméből 41 év óta, s meglehetős jó, 
sőt rokoni viszonyban álltam a mult évben elhunyt keői 
lelkész t. Gózon László úrral, ki akkor jutott Keőbe, 
mikor én Sepsére : kedves fia Gózon Gyula kiliti lelkész 
úr által a Prot. Egyh. Lap ez évi 1. számában közlött 
necrologjához egy-két helyreigazítással szolgálni akarok, 

1 mit a méltányosság és egyházmegyém becsülete is 
megkíván tőlem. 

E tekintetből közlöm az 1859. apr. 12-én Pacsé-
ron tartott e. megyei gyűlés j. könyvének 31-ik számát, 
mely szószerint így hangzik : 

Felvétetett Kopács községe három rendbeli pap-
választásróli levele, mely szerint az elsőben öt névalá-
irással tudatják, hogy a vélemények megoszlása mellett 
t. Sárközi Sándor 17, t. Gózon László 6, t. Kelecsényi 
Mihály 6 szavazatot nyertek. A másik levél öt névalá-
irassal, kik köziil kettő ugyanaz, kik az első levél alatt 
álltak, a 11. t. egyházmegyei gyűlésre bizza a valasztast. 
A harmadik levél hat név aláírással ellátott megbízó 
levél, szintén az e. megyei gyűlésre bizza a lelkész ren-
delést, s ennek határozatában tökéletes megnyugvását 
jelenti, ha oly egyén rendeltetik, ki ellen semmi törvé-
nyes kifogás fel nem merül; mire a jelenvolt három 
küldött, mint megbízottak, megkérdeztettek, hogy váj-
jon a megbízó levél rendesen egyházuk gyűléséből ada-
tott-e ki? az aláírások valók-e ? az ő akaratuk is benn 

I foglaltatik-e a megbízó levélben ? Erre igennel felelve, 
lelkészül t. Gózon László keői lelkész rendeltetett Ko-

*) A netaláni adakozás Bánó József felügyelőhöz küldendő, már-
cius végcig Budapestre, Ferencz József rakpart 2-ik sz. 1 cm. Atun 
tul Osztropatakm Kperjes felé, utolsó posta Kis-Szehen. 



pácsra, ki ezen papi állomásért az egyházmegyei gyű-
léshez folyamodott, mint kit amúgy is a gyülekezetnek 
egyrésze óhajtott , ki ellen legkisebb törvényes akadály 
fenn nem forog, de sőt mellette 18 évi pontos lelkiis-
meretes hivataloskodás szól.* 

Az itt idézett e. megyei j. könyvi kivonat szerint 
t Gózon Gyula ur azon állítása nem áll, nem való, 
hogy kopácsi egyház hívei kettő kivételével, a csa-
pás által sújtott keői lelkészt óhajtották lelkészekiil; * mint 
szintén nem való, hogy „az alsóbaranyai e. megyében 
ez időben uralkodott nagymérvű nepotismus a kopácsiak 
jóakaratának gátot vetett ;* mert lám, ha a kopácsiak 
nem kérték is Gózon Lászlót papjuknak, az e. megyei 
gyűlés őt készséggel oda rendelte, mint a hivatolt j. 
könyvi kivonat bizonyítja, személyes érdemeinél fogva. 

Azt mondja továbbá a necrolog írója Gózon Gyula, 
hogy „az akkori főesperes, neve már nem jut eszembe, 
elsikkasztotta a kopácsiak folyamodványát, melyben a 
keői lelkészt kérték. * Minthogy annak hírét sem hallot-
tam, hogy a kopácsiak akár a főgyülésre, akár azt meg-
előzőleg az e. megyei gyűlésre Gózon Lászlót lelkészül 
kérő folyamodványt készítettek volna, holott nekem, 
mint akkori alesperesnek, ki mind két gyűlésen jelen 
voltam, tudomásomnak kellett volna róla lenni : ez ala-
pon biztosan allithatom, hogy ily kérvényök a kopá-
csiaknak nem volt, s a főesperes- néhai Rác Péternek 
nem volt mit elsikkasztania ; ez az elsikkasztási vád te-
hát ráfogás, sőt becstelenitő rágalmazás. 

Azt irja továbbá Gózon Gyula ur a necrologban, 
hogy »két szál ellenzék felment a kerületi gyűlésre. * 
Igenis, kérvénynyel az egyház nevében azért, hogy uj 
lelkészválasztás tartása engedtessék meg nekik. E kér-
vényre az e. kerületi gyűlés megengedte, hogy uj pap-
választást tartsanak, ideiglenesen helyettes lelkészt ren-
delvén oda. A rájövő tavaszszal pedig a papválasztás 
megtartatván, általános szavazattöbbséggel Tébi Zsig-
mond választatott meg kopácsi lelkészül, mely alkalom-
mal Sárközi Sándor 47, Gózon László pedig egy sza-
vazatot nyert, mely eredmény szintén azt mutatja, 
hogy a kopácsi egyház Gózon Lászlót nem kérte lel-
készül. 

Végre van még szerintem egy vakmerő és szintén 
be nem bizonyítható állítása Gózon Gyulának, hogy 
úgymond »atyám hivei, ki által izgatva, nem tudom, 
évről évre megcsonkították törvényes jövedelmét valamivel, 
még pedig mindig az e. megyei gyűlés jóváhagyásával. * 
Ily visszaélést, noha szomszédságában lakom, soha nem 
hallottam Keő felől, még kevésbbé, hogy a keői egyház 
tagjai valaki által izgatva lettek volna. Különben ha Gó-
zon László nézete szerint törvényes jövedelme az e. 
megyei gyűlés jóváhagyásával csonkittatott meg : ez 
esetben joga volt az e. kerületi gyűléshez felebbezni, 
a mint hogy ilyféle ügyekben olykor felebbezett is, de 
az e. ker. gyűlés az e. megye erre vonatkozó végzé-
seit tudtommal mindig helybenhagyta. 

Ezeket kivántara Gózon László necrologjahoz füg-

| gelékül csatolni, hogy lássa és ítélje meg a közönség, 
mi lehet a necrologban való és nem való, igaz és 
nem igaz. 

Ezek után tanácsom az, hogy bármi tárgyban, 
; élőszóval vagy Írásban nyilatkozunk, ne felejtkezzünk 

meg a kilencedik parancsolatról és ama közmondásról ; 
ki mást becsül, magat becsüli meg ! 

Boldizsár Jmref 

sepsei lelkész. 

I R O D A L O M . 
Pestalozzi válogatott paedagogiai munkai. leordí-

totta és magyarázatokkal ellatta Zsengeri Samu. X. füzet. 
Bpest, a fordító kiadása. Ára 50 kr. 

Táborszky és Pa r sch nemzeti zenemű-kereskedé-
sében Budapesten megjelent : Dalcsokor a népszínház 
kedvelt népdalaiból. I. Ésteledik szól a gulyás. 2. Vad-
galamb szállt. 3. Nincsen nálunk. 4. Elmennék ma hoz-
zád. 5. Hóka lovam. 6. Olyan ember (Arra kérem.) 7 
Marsadjusztirungba voltam. 8. Ha te tudnád. Ének-hangra 
zongora kísérettel (vagy zongorara külön) alkalmazta 
Erkel Elek. Ára 1 frt. 

Nemzet i könyvtár . Szerkeszti Abafi Lajos, kiadja 
Aigner Lajos Bpesten. 69—74 fűzet, melyekben Dugo-
nics András, Katona József és Sárosy Gyula műveinek 
folytatása közöltetik. Egy füzet ára 30 kr. A vallalat 
előfizetési ára tél évre (12 füzet) 3 frt 60 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. A heves-nagykunsági ref. egy-

házmegyéből lapunk szerkesztője e sorokat vette : „Nagy 
örömömre szolgál értesíteni, miszerint Tisza-Szőllősön e 
f. hó 6-án egyhangúlag tiszt. Méhész Lajos kunhegyesi 
közszeretetben álló segédlelkész választatott lelkészszé. 
Szőllős a tisztességesen dotált lelkészi állomások egyike 
s így a megválasztott szerencsésnek mondható; de az 
is igaz, hogy a szőllősiek, korán elhalt derék lelkészök 
helyét alig tölthették volna be méltóbb egyénnel, mint 
az igazán papi jellemű s jeles készültségii megválasztottal. * 
— A pesti ev. egyházmegyéből értesülünk a hírről, hogy 
Kemény Ödön, eddigi kiskőrösi segédlelkész fóthi lelkész-
szé választatott, továbbá, hogy Irsan f. hó 6 án volt beik-
tatása Jankó Károly újonnan valasztott (azelőtt fóthi) 
lelkésznek. — A debreceni ref. egyházmegyében meg-
ürült egyik világi tanácsbirói tisztségre, átalanos szava-
zattöbbséggel Sinay Károly mikepércsi lakos választa-
tott meg. 

* A király f. hó 11-én fölhatalmazta a miniszter-
elnököt, hogy a szükségbeli polgári házasság behozataláról 
az országgyűlés elé javaslatot terjeszthessen be. 

* Értesí tés. Egész tisztelettel tudatom ugy külö-
nösen a lelkész és tanár urakkal, mint általában az ér-
deklődő közönséggel, hogy nálam boldogult apám 
Bévész Imrének következő művei, készpénzfizetés mellett 



t e t emesen leszállított áron kaphatók. A levéltárak 
megóvásáról és rendezéséről. 30 kr helyett 15 kr. — 
A magyarországi ref. egyház közönséges énekeskönyvéről. 
25 kr. helyett 12 kr. — Egyházi beszédek Robertson 
nyomain. 3-dik füzet. 1 frt helyett 60 kr. — Adalékok 
a magyar protestáns iskolák autonómiájának történeté-
hez. 80 kr. helyett 40 kr. — A magyar protestáns hit-
felekezetek egyházi és iskolai szükségeinek országos költ-
séggel való fedeztetéséről, i frt helyett 60 kr. — Méli-
usz Péter emlékezete. 30 kr. helyett 15 kr. — A ma-
gyarországi ref. egyház számára egyházi főhatóságul 
felállíttatni szándékolt konventről. 60 kr. helyett 30 kr. 
— A magyarországi protestáns gymnasiumok államjogi 
viszonyai, 50 kr. helyett 25 kr. — A magyarországi 
protestáns egyletről. 70 kr. helyett 35 kr. — Adalékok 
a magyar ref. egyház zsinattartási ügyének múltjához. 
40 kr. helyett 30 kr. — Zsinati teendőink mivolta, rend-
szere és egymásutánja. Töredék és alapvázlatok egy 
törvény tervvel, stb. 25 kr. — Néhány előleges szó a 
magyar ref. egyház zsinati előkészületei ügyében. 15 kr. 
helyett 10 kr. — Igénytelen vélemény a magyar prot. 
eyykáztörténelem jövője ügyében s Egyházfőrténehni iro-
dalmunk ügyéhez. Együt t 10 kr. — A „ Figyelmező'1 -bői 
az 1871—73, és 75—78 évi folyamok teljes példányai; 
egy évi folyam 4 for. helyett 2 frt 50 kr., félévi folyam 
2 frt helyett 1 frt 30 kr. Egyes füzetek ugyancsak a 
^Figyelmező*-bői (Az 1870. I. 2. IO. I I , 1871, 4—6, 
1872 3—6. 8—9. 1874, 4. 7. kivételével) szintén kap-
hatók, egy havi füzet 20 krba számíttatván. Aki a le-
szállított ar szerinti összeget közvetlenül hozzám (Deb-
recen, Piac-utca 1822. sz. a.) bérmentve küldi be, annak 
én is bérmentve fogom az illető müvet megküldeni. 
Könyvárusi uton tett megrendeléseknek csakis az eredeti 
s nem a leszállított áron tehetek eleget. Révész Kálmán. 

A debreceni főiskolai énekkar által a magyar 
irod. önképző-kör s a zeneegylet közreműködésével, né-
hai alapítója Nagy József emlékére f. hó 5 én a főiskolai 
nagy énekteremben kegyeletes ünnepély tartatott. Ré-
vész Halint püspök ur délutáni 4 órakor megjelenvén 
a nem épen zsúfolásig, de azért egészen megtelt terem-
ben : az ünnepélyt megnyitó gyászének után Balogh Ferenc 
felügyelő-tanár rövid, de hatásos beszédet tartott, melyet 
a jelenvolt közönség élénken megéljenzett. Igen nagy 
hatást keltettek a főiskolai kántus szépen előadott da-
rabjai, valamint Mácsai Sándor és Sós Lajos népdalai. 
Sófalvi Károly komoly szavalatánal jóval nagyobb sikert 
aratott Major Gyula vig szavalata, melyet újráznia kel-
lett. Az ünnepély két óra hosszant tartott, s a publicum 
a 1 lunyadi-induló hangjaitól kisérve oszlott szét a teremből. 

A nagy-geresdi ev. gyülekezet vallásos buzgó, 
ságának következő örvendetes jeleiről tudósíttatunk. Leg-
közelébb az egyház gyűlése előtt nagyobb mérvű ada-
kozások hosszú lancsorozata mutattatott be az egyház 
lelkésze Trsztyenszky Cryula altal. A n.-geresdi gyüleke-
zet szülötte Csaplovits Dániel, bár tőlünk távol Keszt-
helyen élt s halt is el, végrendeletében hagyományozott 

e gyülekezetnek 500 frtot, a lelkészi fizetés emelésére 
szintén 500 frtot, a tanítói hivatal javára ismét 500 frt, 
így összesen 1500 frtot, mit a gyülekezet már kézhez 
is vett, s rendeltetéséhez mérten elhelyezett. Ugyan ha-
sonló protestáns áldozatkészségét mutatta a közel múlt-
ban Káldy Ida férjezett Zámory Kálmánné urnő, ki 
szent kegyelettel ragaszkodván ősei templomához, az 
aldozatkész ős Káldy család liagyomanyos vallásos ér-
zelmeitől vezetve távol vidéki lakhelyéről — a geresdi 
templom számára egy 1 50 frtot érő oltár teritőt értékes 
selyem szövetből gazdag arany hímzéssel s arany sze-
géllyel ajándékozott. Hasonlókép bemutattatott a gyü-
lekezet előtt Rupprecht Lajos felügyelő ur azon kiváló 
buzgósága, mely szerint a pórládonyi ev. iskolának az 
urodalmához tartozó vásár pénzjövedelmét több évek 
óta ajándékul szokta átadni, mi a mult évben 180 frtra 
ment, mig a jelen évben ismét vásár jövedelmet 40 frtot 
ajándékozott a pórládonyi iskolanak. Ezenkívül ez évi 
febr. 2-án mint néhai br. Eötvös József halálának évfor-
dulóján, e gyülekezet négy iskolájában személyesen 
megjelenvén, kiosztott ajándékban 600 darab iró köny-
vecskét, 100 darab számoló palatáblát s a lelkészszel 
együtt Eötvös ünnepélyt rendezve az iskolákban, ki-
emelve a tudomány horderejét, hangsúlyozva az elhalt 
nagy férfiúnak a népnevelés terén kivívott halhatatlan 
érdemeit. Ily szép jelét adta a tanügy iránti meleg ér-
dekeltségének a nemes Rupprecht család egy másik 
tagja, ifjú Rupprecht János ur, ki a tél kezdetén 130 
frtot adott a geresdi iskolákba járó szegény gyerme-
kek számára ruha beszerzésére, illetve a pór- és nemes-
ládonyi iskolák növendékeinek felruházására, miért a 
vallásügyi minister ur méltó elismerő köszönetet fejezett 
is ki neki. Végre kiemelni kell még Rupprecht Józsefné 
urnő azon a geresdi iskola iránt tanúsított szép cseleke-
detét, hogy a férje birtokán levő összes cselédek gyer-
mekeiért a tanpénzt kifizette ajándokúl, s így a nagy-
számú cseléd gyermekek ingyen iskoláztatását eszkö-
zöli. Ez adatok erős bizonyítékok, hogy vannak még 
gyülekezetek, vannak még hívek, hol az ősi protestáns 
szellem s hitbuzgóság lángja ég, vannak a kikre még 
támaszkodhatunk. 

* Az érmelléki ref. tanitóegylet diószegi fiók-köre 
f. hó 2-án összegyűlt a kokadi nádas tetejű iskolában. 
Heten voltak, mint a gersei ördögök, a nyolcadik csak 
olyan ötödik kerék-féle szerepet játszott. Mit csináltunk 
a gyűlésen ? hamar elmondhatom. Bepanaszoltuk a pénz-
tárnokot, hogy a 15—15 frtnyi segélypénzt az erre ki 
jelölteknek egy hónap helyett még fél év múlva sem 
kézbesítette ; egypár lapot akartunk rendelni, de ezt sem 
fogadtak el ; indítványozta az elnök, hogy a tagok az 
Eötvös-alaphoz jaruljanak évi 1 frt tagdíjukkal — ez sem 
kellett, az Eötvös-alapnak egy tagja sem akadt az egész 
coetusból. No de mégis történt valami, a mi nagy éljen-
zéssel fogadtatott, t. i. bejelentetett, hogy Kiss Albert 
bagaméri lelkész, képviselő a tanító egyletek országos 
szövetségét pártolni fogja. Hanem ezért kar volt befá-



radni Kokadra oly távolságról is mint Szent-Imre vagy 
Vajda. 

* Az orsz. prot. árvaház javára m. hó 19-én ren-
dezett bál a jótékony célra több mint 700 frtot jövedel-
mezett, mely összegben a következő felülfizetések fog-
laltatnak : özv. gr. Teleky Sándorné (Lady patronesse) 
100 frt, gáztársulat 25 f r t , György Endre és Stephani 
Lajos 10—10 frt, Saxlehner Andrásné, Schossberger H. 
és Zsigmondy Vilmos 5 — 5 frt. 

* Gyászhírek. Megdöbbenve értesülünk a lesújtó hír-
ről, hogy Terray Károly losonci m. k. állami tanitóképezdei 
igazgató, előbb a losonci, osgyáni majd a rimaszombati 
prot. gymn. tanára, ki csak m. hó 6-án ünnepelte tanári 
pályájának 40 éves jubileumát: f. hó 7-én 69 éves ko-
rában elhunyt. — Az iglói ág. hitv. ev. főgymnazium 
tanári kara megszomorodott szívvel jelenti felejthetetlen 
pályatársuk Scholtz József, 51 évi működés után nyugal-
mazott tanár urnák, f. hó 7-én reggel 6 órakor rövid 
ideig tartó szenvedés után 83-ik évében bekövetkezett 
elhunytat. Hűlt tetemei f. hó 9-én d. u. 3 órakor tétet-
ték örök nyugalomra. — Sionunk egyik buzgó őrálló-
janak súlyos veszteségét tudatja a következő, hozzánk 
beküldött gyászlap : Csák János vésztői reform, lelkipász-
tor és gyermekei János, Maté, Amália, István, József, 
Emil, Aladár és számos rokonok, bánatos szívvel jelen-
tik, felejthetlen nejének, édes anyjok- s rokonuknak, 
Csák Jánosné sz. Bergmann Amáliának élete 45-ik, há-
zassága 28-ik évében, 4 napi súlyos betegség után, márc. 
2 ikán, d. e. V^u-kor történt gyászos kimultát. Hűlt 
tetemei márc. 5-én d. e. 9 órakor temettettek el a vésztői 
sírkertbe. Béke lebegjen hűlt poraik felett! 

N E C R O L O G O K . 
Egy zajtalan, csendes életű ; de azért széles isme-

rettel s tapasztalattal, és tudományos miveltséggel bírt 
férfiú halaiának híre futotta át, ezen felső-baranyai egy-
házmegye lelkészi karának kebelét. 

E férfiú tiszt. Benkő Sándor, kákicsi ref. lelkész 
ur volt, ki szabad királyi Kecskemét városában szüle-
tett az 1814-ik esztendőben; és a ki miután iskoláit 
Kecskeméten és Debrecenben bevégezve, mint academi-
kus rektor Dömsödön 3 évet, mint s. lelkész pedig legin-
kább ezen f.-baranyai egyházmegyében több éveket el-
töltött ; a kákicsi ref. egyházban 30 éven keresztül 
lelkészkedett, míg nem február 22-én élte 67-ik évében 
huzamos szenvedés után, gyógyithatlan torokbaj kö-
vetkeztében, lelkét jó teremtőjének vissza a d á ; hagy-
ván maga után, az élet gondjai közt megaggott, s a 
szenvedés alatt megtört öreg és özvegy lelkész, gyer-
mekei és hivei keblében a tőlök, nagy mértékben kiér-
demelt jó emlékezetét. 

30 éven keresztül volt a boldogult híveinek 
nemcsak fungens igehirdetője, hanem vezére, tanácsadója, 
utmutatója. Mózese, Árona, az anyagi munkatéren, mint 

a szellemi élet mezején, híveinek ugy, mint ismerősei-
nek követésre méltó példanyképe. 

Kezibe illett a könyv ; nem sírt ki kezéből a 
munka. 

Mint ember, bár társalogni, s a közügyek és tar-
gyak felett eszmét cserélni szeretett ; bar meggyőződé-
sét senki gyarlóságával való kacérkodásnak fel nem al-
dozta ; de azért győzelmet nem a torzsalkodasban, nem 
a párthajszában, hanem eszméinek igazságában, a sze-
mélyes érdeknek a közhaszon alá rendelésiben s zajta-
lan csendes házi körében keresett. 

Nem győzte le minden Galilei Júdás, v. Theudás. 
Mint lelkésznek, mivel — pár év kivételével — 

a terhes, de gyönyörűséges igát — mindég kedvvel 
hordozta, méltán fénylett koporsóján éltében volt Ara-
rátja, az utolsó percig kedves Bibliája. 

De követésre méltó volt a boldogult mint család-
atya. A korán anya nélkül maradt gyermekek voltak 
gyengéd gondoskodásának kitűnő tárgyai. Megtanította 
őket az Istent félni ; embertársaikat szeretni, s az ágyu-
tói is meg nem rettenni. Két dolog volt előtte legszen-
tebb : valJás és haza; s e kettőnek szeretetét is bele 
csepegtette — jóra fogékony — gyermekeinek lelkébe 
mint Kakilia fia : Nehémiás honfiaiéba; s fel is nevelte 
3 fiu és 1 leány gyermekét Isten és emberek előtt 
való kedvességben ugy, hogy mindnyájan szárnyra bo-
csátva, tisztességes állást vívtak ki magoknak az életben ; 
s most a szülei kötelességét híven betöltött édes apá-
nak elhunytán, egyik (nevelt) gyermeke : mint iglói 
tanár, a másik mint köz- és váltó-ügyvéd, a harmadik 
mint fiumei tanító ; leánya pedig mint már egy tanitó 
neje, fakadtak el sírva ; s a távoliak keblök szent áldá-
sát küldve; a közeliek pedig könnyeikkel a halotti 
párnát, és koporsót megszentelve, áldoztak a ravatal 
felett. 

Február 25-én kisértük ki örök nyugalmara. Mely 
alkalommal a háznál segéde : t. Pál József ur ; a temp-
lomban Báthory István n. vátyi ; a temetőben : Horváth 
József bogdásai lelkész urak tartot tak — a figyelmet 
mindvégig lekötő — szertartási beszédet. 

Sokan ismertük, sokan kikísértük ; s feldomboro-
dott sírja felett — gyermekeivel lélekben összeölel-
kezve — mondottuk : Jó voltál életedbe, áldott légy ha-
lálodba ! Nagy Imre, 

magyar-mecskei ref. lelkész. 

Febr. hó 13-án az ág. hitv. egyháznak is egy te-
vékeny és példányszerű lelkésze költözött el az élők 
sorából Homola I s tván újvárosi lelkészben, kinek te-
temei 13 lelkésztárs és oly nagyszámú közönség kísé-
retében tétettek febr. hó 16-án örök nyugalomra, a minő 
— különösen faluhelyen — csak egy érdeműlt ember vég-
tiszteletéhez gyűlhet. És az elhunyt valóban ily érde-
mült ember, érdemült lelkész volt. Szegény szülőktől 
született N.-Rőcén 1820. jan. 21-én, hol a tudományok 
első alapját nyerte. Korán elvesztvén atyját, csupán 



tanára Hudacsek Mátyás pártfogása folytán haladhatott 
tovább a tudományok terén, mert ez küldte Selmecre, 
hol mint choralista feltarthatta magát. Selmecről a ma-
gyar nyelv megtanulhatása végett S.-Gömörre ment, 
mely iskola ekkoron annyira virágzott, hogy a nagy 
szám miatt a tápintézetbe sem juthatott és abból élt, 
mit szegény özvegy anyja hozhatott számára. Gömörön 
két évet töltve, belátta, hogy szegénysége miatt tovább 
nem haladhat, azért az 1839-ik évben Lubenyikon (Gö-
mör m.) tanitói állomást fogadott el, honnét azonban 
csakhamar Rákosra ment át. Ezen szegény állomáso-
kon oly gazdalkodva állt, hogy képes volt S.-Gömöron 
levő tandíjtartozását kifizetni, ruhát beszerezni és cse-
kély pénzt is megtakarítani, melylyel még 1839. sept. 
28-án tudomány szomjától hajtva Lőcsére ment, hol 
négy évig nagy nyomorral küzdött, míg nem célt ért 
s Lőcsén segédlelkészszé lőn. Innét rövid idő múlva 
Nyíregyházára ment át. Kevés pénzt gyűjtvén össze, 
tanulmányai betetőzése végett Bécsbe ment, hol egy 
évet töltött. Visszatérvén Bécsből Petrovácra hivatott 
meg segédlelkészül. Petrovácról hivatott meg rendes 
lelkészül Bajsára, honnét azonban a 48-iki zavarok foly-
tán éjjel nejével együtt szökni volt kénytelen és 1849-
ben elfogadta az ujvásári egyház meghívását. Es itt 
mutatta meg mire képes egy lelkész ! Nem szavakat, 
hanem tényeket hozok fel itteni működéséről. Szegé-
nyes és elhanyagolt állapotban találta az egyházat, s 
jól rendezetten és úgyszólván gazdagon hagyta hátra. 
Az egyházi pénztár gyarapítására alapította az „ak-
cionáris kassát*, melynek jelenlegi állása 1961 frt 
07 kr., s melyből a jövedelem egyik felét a részvé-
nyesek kapják, másik fele az egyházi pénztáré; a paro-
chiális kiadások fedezésére alapította a „parochialis 
pénztárt", melynek alapját a templomban talált 4 kros 
képezte, s melynek jelenlegi állása, a mellett, hogy 
valamenyi épület szép rendben van, 530 frt 57 kr. A 
lelkészek és tanítók özvegyei és árvái gyámolitására ala-
pította „az özvegy-árva gyámoldát 8 , melynek 'alapját 
az ő általa ajándékozott 50 v. f., a tanitók által 5—5 
frt = 20 v. frt, az egyházak 12—12 v. frt == 49 v. f. 
s így összesen 118 v. frt ajándék képezi, s mely annak 
dacára, hogy egy tanitói Özvegy több év óta élvez be-
lőle, 1506 frt 33 kr. o. é. tartalmaz. Ezen főbbeken, 
az egész egyházat közösen illető pénztárakon kivül ala-
pított még számos kisebbeket, melyeket az egyes leány-
egyházak is magok kezelnek u. m. szegények és árvák, 
templom, könyvtár, iskola pénztárak, s melyek mind 
nagyobb összegekkel rendelkeznek. 

Mint egyházi szónok jó előadása, és szigorú, a 
tévelygést s bűnt keményen ostorozó módszere által 
tünt ki. 

Mint pásztor, híven őrködött a gondviselésére bí-
zott nyáj fölött s a szegények és betegek igazi gondvise-
lője volt nemcsak azért, mert a hit balzsamával enyhité 
a fájdalmat és szerencsétlenséget, hanem mert anyagi-
lag is segített a szerencsétleneken a szegények pénz-

tárából. Meglátogatta a betegeket ugyanis egy két 
presbyterrel s a hol a segítségnek szükségét látta, ha 
nem is fordultak hozzá, orvost hivatott, gyógyíttatta és 
élelemmel látta el. 

Kit ily tettek örökítettek meg, az ugy hiszem, 
nem szorul dicsérő szavakra s ki így végzi életét az 
bátran szólhat élte végén Pál apostollal: „Ama nemes 
harcot én megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet 
megtartottam.® „Végezetre eltétetett nekem az igazság 
koronája4 stb. II. Tud. 4 r. 7, 8 v. Hüvösi Lajos, 

a boldogult volt segéde. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az országos prot. á rvaház részére : Kovács An-

tal terehegyi ref. leik. és főesperes: A f,-baranyai ev. ref. 
e. megye részéről tett 100 frtos alapítvany, melyhez já-
rultak : Néhai Tiszt. Török János úr özvegye, Biró Te-
rézia asszony 25 frt, Galamb Gyula pécsi megyei tiszt-
viselő úr 20 frt, Szikszay János törvényszéki tanácsos 
úr Pécs 2 frt, Rátky Mihály pécsi járásbiró úr Pécs 2 
frt, Siskovics Tamás úr Budap. 2 frt, Galamb Gyula úr 
ismét Pécs 2 frt, Német Béla úr Pécs 2 frt, Gyarmatin 
Pál űr Pécs 3 frt, Bartók József úr Pécs 1 frt, Caflisch 
úr Pécs 1 frt 50 kr, Rédeki Alajos úr Pécs 2 frt, Si-
mon János úr Pécs 2 frt, Dézsi Károly pécsi főrealta-
nodai tanár úr 1 frt, Földvári Ákos pécsi főrealtanodai 
tanár úr I frt, Lukács Amália Pécs 3 frt, Dömötör 
Ilon úr Harsány 5 frt, Dr. Palkonyai egyház 2 frt, Dányi 
Gábor leik. úr 2 frt, Zalátaí eh. 2 frt, Szaláti eh. 3 frt, 
Márfai eh. I frt, Viszlói eh. 1 frt, Rádi eh. 1 frt, Büdösfai 
egyház 1 frt, N.-Peterdi Bán László 50 kr., Vaiszlói 
leik. Hetesi Dániel úr 1 frt, Vaiszlói egyház 1 frt, N.-
Peterdi egyház 1 frt, Botykai egyh. 1 frt, Dancshazi 
eh. I frt, Dr.-Foki eh. 1 frt, Kis Csányi egyház 1 frt, 
N.-harsányi egyh. 2 frt, Harkányi egyh. 1 frt, Gyűdi 
egyh. 1 frt, Oldi egyh. 1 frt, Hiricsi egyh. I frt, Tere-
hegyi egyh. 1 frt, összesen 100 frt. 

Ugyancsak a felsőbaranyai ref. egyházmegye ré-
széről küldött volt be mult évben Kovács Antal esp. ur 
134 frt 58 krt (1. Prot. lap 1880-ik évi 11. sz. 350 1.), 
mely összeg lapunk ez évi i-ső számában közlött kimu-
tatásból kimaradván, az a f. évi számadásba beveendő. 
Az ez évre szóló adomány közlése a jövő számra maradt. 
Miklovic Bálint holdmezővásárhelyi ref. leik, ur a ref. 
vezetés alatti 12 temetkezési egylet részéről 100 frt ala-
pítvány. - Szentpéteri Sámuel pelsőci ref. leik. 2 frt. 
— Fóthról Dányi Ilonka 1 frt. Sipos Ida 1 frt. SzerJc. 

Nyilt tér.*) 
„Szólj igazat, betörik a fejed" 

Majdnem két hétig tartó vizitationalis munkálko-
dásomból, e napokban érkeztem haza. Megérkezésem után 
nagy szükségem lett volna egy kis pihenésre; de a 
távollétem alatt érkezett ügyek lehető gyors elintézése 
miatt, ismét munkához kellett látnom. Ezekkel végezve 

+) Az e rovatban közlöttekért felelősséget nem vállal a Szerk. 



átnéztem az egyházi lapokat, s azok között a Prot. 
Egyh. Isk. Lap 6-ik számaban, egy reám vonatkozó 
cikkre találtam, melyet, midőn elolvastam, önkéntelenül 
jött ajkamra eme közmondás : »szólj igazat, betörik a 
fejed. * 

„lide sed vide ! cui" cím alatt Nagy Elek lelkész-
társam ismét egy cikket hozott elő, melylyel a teke-
házi egyház, illetőleg annak lelkésze ügyében ujabb 
polémiát kezd meg, és engemet, ki egyházmegyémet 
az ő általa, édes atyja érdekében támasztott védiratra 
vonatkozólag tárgyilagosan védelmeztem : olyan vádak-
kal terhel, melyek a bírálaton alól állanak, e mellett 
nekem, eltekintve a törvényes állásponttól, melyen 
kivül az egyházmegyei hivatalnoknak mozogni nem 
lehet, bölcsességéhez rnért szükségtelen leckéztetést ad. 

Kijelentésével annak, hogy a vádakat magamra 
néz terhelőknek nem tartom, a mint erről az egyház-
megye közönsége (talán még az ő édes atyját is ide 
számítva) bizonyságot t ehe t ; a másodikra nézve pedig 
megemlítve azt, hogy — miután reá szükségem nincs, 
el nem fogadom : magára az idézett cikkre felelek ; és 
pedig most is csak tárgyilagosan a nélkül, hogy — a 
mint provocálva lettem, tollamat epébe akarnám mártani. 

Bizonyos dolog az, hogy Nagy Menyhért tekeházi 
lelkész és egyháza között többszöri kellemetlenségek 
történtek, csaknem azon időtől kezdve, melyben ő a 
nevezett egyház lelkészévé lett. 

Hogy ezen kellemetlenségektől, úgy őt, mint egy-
házát, az egyházmegyei gyűlés meg akarta menteni : 
arról bizonyságot teszen az e. m. gyűlésnek idevonat-
kozó jegyzőkönyve. 

A panaszok és vádak között canonicus ok nem 
lévén, a lelkész és egyház továbbra is együtt marad-
tak ; de a súrlódások nem szűntek meg, sőt ismételten 
megujultak. így következett be az 1864-ik évben M.-
Szigeten tartott e. m. gyűlés következő határozata : 

„olvastatott a tekeházi egyház folyamodványa az 
egyházlátogatási küldöttséghez, melyben 8 pont alatt 
előadván panaszait lelkésze Nagy Menyhért ellen, kéri 
őtet onnan elmozdíttatni, s helyébe más lelkészt ren-
delni.* , 

„Ezzel összefüggőleg olvastatott tekeházi lelkész 
Nagy Menyhért esperes atyánkfiához érkezett mentő 
irata, melyben az ellene felhozott vádakra felel, s kéri 
magát egy csendesebb egyházba, melyben azonban egy 
tanitó is legyen, elrendeltetni.* 

„Öt-hat év ólta a tekeházi lelkész és egyház kö-
zött, az egyház részéről ellene emelt több rendbeli pa-
naszok tanúsítása szerint — folytonos zsurlódás lévén : 
meg van győződve egyházmegyei tanácsunk, hogy itten 
a lelkész és egyháznak egymástóli elválasztása igen 
óhajtható egyrészről, de másrészről az okok még sem 
oly nyomatékosak, melyeknél fogva törvényesen elmoz-
díttathátnék a lelkipásztor; ehez képest egyházmegyei ta-
nácsunk gondoskodni fog arról, hogy méltányos elhe-
lyezés mellett az elválasztás megtörténjék. Névszerint, 

mivel a tur-terebesi egyház részéről is emeltettek az 
ottani lelkész ellen panaszok, melyeknek megvizsgálására 
most is, mint már több ízben, küldöttség neveztetett 
ki, hogyha ennek vizsgálata nyomán itélet hozás szük-
ségeltetnék : e. m. elnökségünk megbizatik, bog)- ezen 
esetben conszisztoriumot hívjon össze, mely a nevezett 
célnak megfelelőleg intézkedhessék.* 

„Mindenesetre pedig Nagy Menyhért tekeházi 
lelkész előhivatván, komolyan figyelmeztetett, hogy mi-
után a közte, s a tekeházi egyház közti feszült vi-
szonynak nagy részben oka az ő tulszigoru követelé-
sekben álló és a kedélyeket ez által felzaklató bánás-
módja, változtassa meg e magaviseletét, s igyekezzék 
hallgatóival kibékülni, ezutáni magaviselete fogván alapul 
szolgálni az egyházmegye róla való gondoskodásának.* 

Egy év múlva Gödényházán tartott egyházmegyei 
gyűlésen ismét panaszkodtak a tekeháziak, az addigi pa-
naszokhoz egy — ez ócska temetőben volt körtefa ki-
vágatását ís hozzáadván: lelkészök elmozdíttatását kér-
ték. Ekkor az e. m. gyűlés, a fentebb idézett határo-
zata folytán N. M. változtatását kimondotta, s őtet 
Tekeházáról Csepébe rendelte. 

Én, akkor mint közlelkész, nem tartottam az egy-
házmegye ezen határozatát egészen correctnek, mert az 
elhelyezés nem lett volna méltányos. N. M -nek, segéd-
kezet nyújtottam arra, hogy ügyét az e. k. gyűlésre 
felebbezze, s hozzájárultam ahoz is, hogy felebbezését 
átnézve, azon a szükséges javításokat megtettem, bár 
azon gyűlésnek, melyen eme határozat hozatott — el-
nöke mint esperes, épen boldogult ipam volt. Ezen 
tettemmel azt hiszem, több jóakaratot tanúsítottam a 
védelmezés alatt álló atya iránt, mint a minőt ő és 
védekező fia most viszonzásul irántam nyilvánítanak. 

Hogy a felebbezési ügyben, annyiban, a mennyit 
elmondtam — tényező voltam, azt beismerem, bátran 
bevallom, s miatta magamat soha nem szégyenlem. 
Hanem az,- a mit N. E. úr ezen cselekményemből fo-
lyólag állít, hogy én atyjának felebbezését éjfélkor vit-
tem postára, hogy az el ne késsen : ez nagyon merész 
állítás, mert hiszen a postahivatalt éjfélkor a mi ked-
vünkért és kivánatunkra nem szokták kinyitni. Ha N. 
E. ur az ellenkezőt állítja és hiszi : legyen neki az ő 
hite szerint. 

Ugyanezt lehet mondanom, a többi ezzel kapcso-
latban álló kifejezésekre is, melyeket N. E. úr sógo-
romra vonatkozólag az én számba ad, állítván azt, hogy 
én az ő atyját nepotismus áldozatának neveztem. Ez 
állításnál a mondat első része áll; de a második részét, 
ha én állítanám is, azt hiszem, hogy az idézett össze-
köttetésnél fogva, hitelre méltónak N. M. és N. E. ura-
kon kivül — senki nem találná. 

De hát, a dolog lényege nem abból áll, a miket 
N. E. ur, az én jellemembe vágólag elsorol; hanem 
abból : honnét veszi N. M. és védekező fia N. E. úr 
azt, hogy én atyjával és ügyével szemben nem az 
vagyok most, aki voltam a régi időkben ? Nem igyek-



szem a kérdésre külön feleletet adni, mert elégnek 
tartom azt, miről N. E. ur tanúbizonyságot tesz köz-
leményének azon részében, mely a felebbezésre vonat-
kozik. A miről szólanom kell, az csak annyira terjed-
het, a mennyit ez ügyben tett tárgyilagos válaszom-
ban nyilvánosságra hoztam, s itt most, ha nem akar-
nám is, jelenlegi hivatalos állásomból folyólag elutasít-
hatlan kötelességemnek tartok. Most tehát előadom 
azon vádpontokat, melyeknek közzétételét N. E. úr 
tőlem követeli Ezek így következnek: 

»Alantirtak tekeházi lakosok következő okoknál 
lógva alazatosan esedezünk a Nt. egyházi látogató hi-
vatal előtt, miszerint Nagy Menyhért helybeli tisztele-
tesünket következő okoknál fogva községünkből elmoz-
dítani, s helyette egy más tiszteletes urat részünkre ki-
nevezni méltóztassék. 

1-ör. Mert bármily jó életet hozunk nekie pro-
eentbe ő azzal soha sincsen megelégedve. 

2-or. Mert, ha valakit esketnie kell, s az az isteni-
tisztelet előtt nem jelenti magát, már istenitisztelet után 
3 o. é. frt követel. 

3-or. Mert ha valamely hadkötelesnek családi ivre 
van szüksége, reclamatióhoz 2 o. é. frt követel s meg 
is veszi, holott csak i frt o. é. járulna. 

4-er. Mert házánál bárkit, legyen az égyházelől-
járó vagy más egyén, bármily csekélység miatt, de 
sokszor ok nélkül is, megbecstelenit, és a házától el 
utasít. 

5-ör. Mert nyári időben többet tartózkodik Tiva-
darban és Uszkán, mint hon, és ha a lakosságnak szük-
sége vagyon reá, s őt hon nem találják, kénytelenek a 
gődényházi tiszteleteshez folyamodni. 

6-or. Mert a mult évben a nála lévő kocsisát az 
urvacsorához eresztette, a consistorium tudta s jelentése 
nélkül. 

7-er. Mert a temetésekért nagyobb stólát huz, 
mint előírva vagyon. 

8-or. Mert 1862-ik évben Oláh Pál az egyházi 
elöljárósággal és a jelenlegi tanítóval rosz viszonyban 
lévén, mely miatt az előbbi az egyházat sem látogatta, 
később a h. Tiszteletes ur őt urvacsorával ellátta, a 
nélkül, hogy Oláh Palt, az egyház elöljáróival s tanitó-
val kibékítette volna, mely tettei miatt az egész híveit 
mar magától egészen elidegenítette, annyira, hogy már 
vagy 7 egyén a templomba sem jar. 

Mely alázatos esedezésiink megújítása mellett ma-
radtunk Tekeházán febr. 3-án, 1864. Nt. latogató hiva-
talnak alázatos szolgai : Gérus Imre, id. Gérus Mihály, 
Oláh József, id. Kvisi Sándor, Libanc Mihály, Gérus Ist-
ván, Petrus Mihály, Oláh János, Gérus József.* 

Ezeket idézve, szólanom lehetne azon provocatió 
után, melyet ellenem N. E. ur tesz, még a többi altala 
felhozott, amolyan feltevés-féle dolgokról ; de így nem 
lennék következetes önmagammal. Megígértem, h >gy 
tollamat epébe mártani nem akarom, tehát nem részle-
tezem azokat, melyekkel ez ugy folytan, hivatali eljárá-

saimba és egyházam dolgaiba is beavatkozik. Ha volna, 
vagy lenne valaki egyházamban, ki ezek ellen izgatá-
sok folytán fellépne : akkor igen is elutasíthatlan köte-
lességem lenne az ilyen fellépés ellenébe védekezni; 
addig pedig az ilyen feltevést idő előtti keresztelésnek 
tekintem 

Egyet azonban nem hagyhatok említés nélkül 
cikkéből, azt nevezetesen, a mivel az egyházmegye, és 
annak a törvények alatt álló esperese compromittálva 
van. N. E. ur azt mondja, azt állítja, és mint az általa 
előadottokból látszik, ugy is hiszi : hogy »honores mu-
tant móres." 

Ez egy latin proverbium, mely a mai időben, fő-
leg minálunk egyházi hivatalnokoknál egyátalában nem 
applicálható. Ha van reá eset valahol : nem igyekszem 
megcáfolni ennek valóságát oly egyénnel szemben, ki 
valahol ilyesmit tapasztalt ; de magamat, és a ,velem 
egy hivatalban lévőket ki kell vennem e szabaly alól; 
mert én ugy látom, ugy tapasztalom, hogy ha valahol, 
éppen minálunk prot. egyházi hivatalnokoknal van iga-
zolva Jézus evangyéliomának eme mondása : s a ki ti 
közöttetek fő, az legyen mindenkinek szolgája * Hiszen 
nékem, ki a legszegényebb egyházmegyének vagyok 
ez idő szerint esperese, ez a hivatal egyátalaban nem 
nyújt alkalmat arra, hogy hivataltársaim felett állónak 
képzeljem magamat. Hiszen itt, hol szegény egyházak 
nál és belhivatalnokoknál sokkal több a baj és elintézni 
való, mint az olyan egyházmegyékben, hol az egyhá-
zak és belhivatalnokok anyagi állapota erős, egyházak 
és belhivatalnokok szükséggel és nélkülözéssel nem küz-
denek — az esperesi hivatal nem dignitas, hanem igazi 
servilis állapot. Ha valahol, itt igazán lehet alkalmazni 
eme régi közmondást : ,Üres kamarának bolond az is-
p á n j a / a mi egyre megy ezzel : szegény tractusban 
sok az esperes baja. Ha az a >honores mutant móres4 

proverbium valahol alkalmazható volna, a máramaros-
ugocsai tractusról még akkor is el lehetne mondani 
azt, hogy kivételt képez. Hiszen itt minálunk kötéllel 
kell fogni az esperest, s ha valaki esperessé lesz, ez 
a körülmény egyátalaban nem változtatja meg a régi 
szokásokat, a mit N. M. úr legközelebbről és leghíveb-
ben igazolhat, mert hat az N. E. ur cikke megjelenése 
előtt az ellenkezőről tehet bizonyságot, miután az espe-
resi hivatalnal gyakran megfordulva, semmi olyat nem 
tapasztalhatott, még ha ok volt is reá, hogy a honores 
mutant móres állitás igazságáról kellett volna meggyő-
ződnie. Én ezt így hiszem, és ennek igazolására legelső 
helyen N. M. szomszédomat hívnám fel, a ki bizonyo-
san mellettem fogna tanúskodni. 

E szerint nem áll és nem állhat meg az, hogy a N. E. 
úr által festett ördög hasonlít a természetes feketuséghez, 

! mert hát bárány- vagy róka bőrbe öltözve is sokszor 
lehet farkasokat találni, ezek pedig veszedelmesebbek 
az ördöghöz hasonlított fekete természetiiséghez, mert 
simán járnak és a szelid bárányokból annál többet ra-

: gadoznak el. 



Nem hagyhatom megjegyzés nélkül N. E. ur 
közleményéből még ama passust, melyben az egyház-
megyét bűnösnek declarálja azért, hogy az egyház és 
lelkész között kigyuladt lángot lobogni engedte. Mert 
megfordítva áll a dolog. Az egyházmegye éppen an-
nak eloltására törekedett, s a szerint intézkedett, a 
mint a törvények szerint intézkednie kellett. Erre célo-
zott azzal is, hogy a bizonytalan bérfizetés helyett egy 
határozottabb irányú bérlevél készítését ki eszközölte. 
Hogy a dijlevél az e. k. gyűlés megerősítése alá nem 
került : annak nem az e, m. az oka, hanem maga az 
illető lelkész, ki az uj díjlevelet szabályszerűen az úgy-
nevezett összehasonlító táblázat melléklésével mind ez 
időig be nem terjesztette. Itt tehát az egyházmegyére 

dobott kő visszaesik azokra, kik azt képzelt ellenségeik 
ellen feldobták. 

Ezekkel végére értem azoknak, a miket N. E úr 
Fide sed vide ! cui című cikkére, a megtörténtekből 
nagyon összevontan — feleletül adni kívántam. Most 
kijelentem azt, hogy ez ügyben, minthogy a polemizá-
lásokra sem kedvem, sem időm nincs, a netaláni 
ujabb felszólalásokra, ha csak egyházmegyém ügye ugy 
nem kívánja, kezembe tollat nem veszek s így a mon-
dott feltétellel ezen ügyet befejezettnek tekintem. Egy-
házmegyémet védelmezvén kénytelen vagyok így szólani, 
mint N. E. úr szól egy passusában : „Ne bántsd az apa-
mat,® ne bántsd ok, és igazság nélkül egyházmegyémet 1 

Doktor János. 

Lelkészek, kántorok, tanítók figyelmébe! 
Losonczy László elhunyt jeles népköltőnk s 30 évig működött főiskolai irodalomtanár 

^ K Z e s e r g ő X j a . n _ t " 
cimű műve, mely gyászkölteményeket, népies búcsúztatókat, halotti énekeket és sírverseket tartalmaz, 
még pár száz példányban leszállított áron kapható. Ezen 16 tömött ívet magában foglaló műnek 
ajánlata felesleges. Szaklapok és szakférfiak e mű megjelenésekor róla nagy elismeréssel és dicsé-
rettel nyilatkoztak, és azt temetési használatra, felekezeti külömbség nélkül — lelkészek-, kántorok-
és tanítóknak melegen ajánlották. 

A mü kapható Czccfléden 1 frt 30 krért utánvét vagy a pénz beküldése mellett a szerző 
fiánál Losonczy Gyulánál. (Előbbi ára 2 frt volt.) ' 3—4 

PÁLYÁZAT. 
Az iglói ág. h. ev. felsőbb leányiskolánál a jövő iskolai évre tanári állomás töltendő be. 
A német és magyar nyelvben való tökéletes jártasságon kivül megkivántatik a tanképesités 

a közép vagy polgári iskola számára; heti óraszám 23. 
Javadalmak: évi fizetés 525 frt, tandíj fejében a VII. és VIII. osztály minden egyes tanít-

ványától 7 frt, névnapi illetéknek egy-egy frt, továbbá szállás, kert és 40 km. fa. 
Kívánatos a személyes bemutatás. — A választás egy próbaévre történik, hivatalban lévők 

azonban végleg alkalmaztatnak. — A kellő mellékletekkel felszerelt folyamodványok f. évi ápr. 15 • ig 
alólirotthoz küldendők be. 

Kelt Iglón, 1881. februárhóban. Topscher György, 
egyházi felügyelő. 

l E Ü Ó I k z S L i ILISLJ 
B u d a p e s t e n . , X " V . k e r . IK1 á r o l y u t c a 1 s z . EL_ 

megjelent: 

Szász Károly. Az egyházi évkör. Ünnepi prédikációk. 240 lap. Ara 1 frt 50 kr. 
Szász Károly. Halotti imák. 2-ik bővített kiadás. Egészen vászonba kötve 2 frt 40 kr. 
Zombory Gedő. Egyházi beszédek ünnep és vasárnap délutánra. I-ső füzet . . . . 1 frt 20 kr. 
Margócsy. Prot. egyházi beszédtár. Vl-ik kötet 1 frt 20 kr. 

Megrendeléseknél legcélszerűbb az árt postautalványon beküldeni, mely esetben a kivánt 
mű bérmentve küldetik meg. 1—0 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : IDr. Ballag -! IL/dlór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

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

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések di ja : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

T e l j e s s z á m ú p é l c L á i r i y o l s L l s i a l x n i r r d - é g - szolg-éLlliSLÍTjirik:_ 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetősök 
lejárt annak megújítására felkéretnek. 

A gyermekhalandóság, 
összefüggésben a vadhdzassdgokkal. 

A tolnamegyei statisztikai bizottság a sorok 
között is olvas, előtte a betűk megelevenedtek, 
vádolva, sírva és könyörögve; s ugyanazért, mie-
lőtt az adatokat netalán moly és por áldozataiul 
felsőbb helyre küldötte volna, látva a számokban 
a számtalan bajt és bűnt, meggyőződött a baj és 
bűn orvoslásának szükségességéről. 

Ugyanis feltűnt a bizottság előtt az a szo-
morú tény, hogy a gyermekek között a halandóság, 
megyeszerte megdöbbentően nagy. Kutatta tehát 
e körülmény okát s rájött, hogy, — egyéb szintén 
szomorú és bűnös okokat ide nem számítva — a 
gyermekhalandóság szoros összefüggésben van a 
vadházasságokkal. 

Nemrég Eötvös K. Lajos ur a ^Tolnamegyei 
Közlönyben* férfias bátorsággal odamutatva a 
baj forrására, azóta üdvös eszmecsere fejlődött 
ki az ügyben. 

Minthogy ez a baj nemcsak Tolnamegye baja, 
hanem fájdalom, az egész országé — minthogy 
továbbá e baj orvoslásának sürgetése első sorban 
minket lelkészeket illet; szükségesnek látom, hogy 
e becses lapban is sorakozzunk e társadalmi kór 
megszüntetése céljából. 

Jóllehet az idei népösszeirás némileg szüntette 
azon aggodalmunkat, mintha nemcsak erkölcsi 
tekintetben, hanem számra nézve is fogynánk, 
pusztulnánk: mindazáltal szomorúan kell tapasz-

talnunk különösen nekünk lelkészeknek, hogy fa-
junk mindenesetre szaporább volna, ha hovatovább 
nem kapna népünk között lábra azon önző, kis-
lelkü, botor és bűnös gondolkodásmód, mely te-
hernek, nyűgnek tartja a gyermeket. Nemcsak 
pénz — hanem gyermeksikkasztásról is szólhat-
nának a birák eleget, ha jobban ki mernék nyitni 
a szemüket. Ez pedig szent kötelesség volna. Mert 
hogy a mai kor embere nem tart a bibliával, 
mely ezt mondja : >:>az Urnák ajándéki a gyerme-
kek és az asszony méhének gyümölcse, jutalom* 
— ez, igaz, nem tartozik a büntető §-ra; de igenis, 
büntetésre méltó volna a polgári törvény §-ai sze-
rint is amaz országszerte elterjedt bűntény, mely 
ama gondolkodásmódból születik. 

No de most nem is erről, hanem a vadhá-
zasságokról akarok szólani. Ugyanis a vadházas-
ságok elszaporodásából következteti az említett 
statiszt. bizottság a gyermekhalandóság szapora-
ságát. És igen alaposan, lélektanilag. Mert ha a 
rendes házasságban élők között is vannak — a 
kik pedig szerelemből kötöttek frigyet s az Isten 
előtt esküdtek hűséget — ha, mondom, ezek kö-
zött is találkoznak, kik szíják a fogukat, ha gyer-
mek születik e világra s bűnösen gondolkodnak, 
hogy az apai és anyai örömök alatt le ne ros-
kadjon a válluk : mennyivel inkább vannak ilyenek 
az u. n. vadházasok között, kik állati módra és 
piszkos érdekből szövetkeztek egymással. Meg-
szűnvén az ok, megszűnik az okozat: a vadházas-

' O 
ságban élőket a törvény utján külön kell válasz-
tatnunk. Jellemző, hogy ezen indítványomra a 
j,Tolnamegyei Közlöny* t. szerkesztőjénél csak 
egyetlenegy faluból nem kevesebb, mint harminc 
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v a d h á z a s s á g b a n élőről t őn eml í tés t e g y ka th . 
ko l léga . 

A z eml í te t t s z e m p o n t b ó l s a t á r s a d a l m i mo-
rál t ek in t e t ébő l ezen v a d h á z a s s á g o k a t n e k ü n k lel-
k é s z e k n e k n e m s z a b a d i g n o r á l n u n k . 

H o g y a n i r t suk ki ezt a r á k f e n é t ? A h e l y s é g e k 
biráí, j egyző i és a s zo lgab i r ák n y ú j t h a t n á n a k ne-
k ü n k s e g é d k e z e t ; de, b o l d o g I s t e n ! ezek n e m h o g y 
i r t anák a m a méte ly t , ső t te r jesz t ik , s zapor í t j ák . 
S z á m t a l a n j e g y z ő van ugyan i s , a k ikrő l E ö t v ö s 
ur hi teles a d a t o k k a l b e t u d j a bizonyítani , h o g y 
a m a p á r o k n a k r e n d e s sze rződés t í rnak, m i n t e g y 
m e g e r ő s í t v é n ezál tal az ő b ű n ö s s zöve tkezésüke t . 
A r r a is t u d o k ese te t , h o g y k é t n a z a r é n u s b a g ó -
h i t re t é r t s a s zo lgab í ró rá i r t a le lkészre , h o g y 
í r ja b e ő k e t a r e n d e s a n y a k ö n y v b e . 

J e g y z ő és szo lgab í ró t e h á t itt c s ak k ivé te l -
k é p e n segí t . A hol segít , é l jünk a seg í t ségge l . 
Á m a b a j o n g y ö k e r e s e n s m i n d e n ü t t kell segí teni 
e r é lyesen , sz igorúan , m é g p e d i g mie lőbb , m í g n e m 
késő . N incs m á s m ó d , min t t ö r v é n y h o z á s által 
o rvoso ln i a t e r j e d ő k ó r t . A á l l amnak szent kö te -
lessége , n e m c s a k az a d ó t beszedni , h a n e m gon-
d o s k o d n i a r ró l , h o g y a nép b ű n é t m e g b ü n t e s s e , 
a v i s szaé lé seke t szün tesse , az e r k ö l c s ö k e t é b e r 
s z e m e k k e l k i sé r je . N e k ü n k p e d i g l e lkészeknek 
szent k ö t e l e s s é g ü n k , h o g y mint a b ű n ellen foly-
vás t t i l t akozó élő le lki ismeret , az á l l a m o t figyel-
m e z t e s s ü k a b a j r a és k é r j ü k — m i n t h o g y a si-
k e r e s g y ó g y s z e r a h a t a l o m kezei k ö z ö t t van a 
b a j o r v o s l á s á r a . Sántha Károly. 

T Á R C A . 
Az ágostai evangélikusok énekei. 

— Ajánlva Turcsányi A. urnák. — 

Enektörténelmi munkálkodásaimban sok éven át 
magam is abban a hitben voltam, a mit Turcsányi 
atyámfia állít e t. lapok 5. sz. hozzám intézett cikkében, 
hogy t. i. „e század elejéig együtt énekeltünk*; de ma 
már, midőn a 16. század utolsó évtizedétől kezdve spe-
ciális lutheránus énekes könyveket tudok felmutatni, nem • 
vagyok, nem lehetek ebben a hitben. 

Még 1853-ból igen jól emlékszem, hogy például 
Gyimóthon Pápa mellett a régi — 1736-iki Margitai-
íéle — énekes könyvet használták együtt kálvinisták és 
lutheránusok, sőt tudom azt is jól, hogy a hol a két 
prot. felekezet egy faluban lakott, Vagy az ágostai atya-
fiak némely vidéken szórványosan laktak a reformátusok 

között, ott ők használták az említett Margitai-féle éne-
kest. De hogy ott, hol nagyobb tömegben laktak, külön 
énekes könyvet használtak, azt mindjárt bebizonyítom. 
Ez énekes könyvek nagyban különböznek a református 
énekes könyvektől, már csak abban is, högy legtöbb-
nyire németből jorditott énekek vannak bennük ! 

Ez énekeseket chronologiai sorrendben elszámlálom : 
Első a Bártfai 1593-iki, me'y csak két év óta van fel-
fedezve. Szabó Károly úr, a ki felfedezte, épúgy luthe-
ránusnak tartja, mint én, ki a mult adventben vizsgáltam 
át a pécsi róm. kath. püspök úrnál, hova számomra 
küldetett. Ismertetését, — ha e t. lapok szerkesztősége 
szívesen veszi, — beküldőm.*) Véghetlen érdekes a 

Második : Ács Mihály Arany lánca, nyom. Lőcsén 
1696. Nyilván ki van irva, hogy szerző „Aug. Confes-
sión lévő Lelki Tanító,* sőt az előbeszéd után Lővvei 
Balázs győri ág. hitv. pap előbeszéde van a szerzőhöz. 

Harmadik: ugyan Ács Mihály következő cimii 
énekese : Zöngedöző Menyei Kar, azaz : Németből Ma-
gyarrá fordítatott . . . Énekeket, más magyarúl szerez-
tetett kegyes énekekkel edgyütt magában foglaló köny-
vecske. Nyom. Lőcsén 1696. 

Negyedik : az Arany lánc 1701. lőcsei kiadása. 
Ötödik: a Zengedező Menyei kar 1703. lőcsei ki-

adása. 
Van ebből még 1743. 1770. 1778. évi kiadás, sőt 

mint a nálam levő 1770-iki frankfurti kiadás előbeszéde 
VIII. §-ából látom, kellett lenni egy 1627-iki, lőcsei 
Breuer Lőrinc-féle lutheránus énekesnek, melynek azon-
ban még eddig egy példányát sem sikerült felfedeznünk. 

Ez énekesekben legtöbbnyire a német szöveg kez-
dete is ki van téve, a régibbekben igen, (péld. az 1593-
ikiben), de az utóbbiakban nagyon kevés, vagy épen 
semmi magyar dallam sincs. 

Hogy pedig azt irtam, miszerint e század eleje 
óta minden magyar dallamot elhagytak, ezt tettem az-
ért, mert a mely choralékat én ismerek, (Schartlich, 
Schurig sat.) azokban egyetlen-egy magyar dallam sincs, 
hanem van német, francia, hussita sat. 

Az 1873-iki choralét nem ismerem; ismernem és 
átvizsgálnom kellene, hogy szólhassak róla. A győri 
(1811) énekes itt van nalam, ismerem az elő-szava kife-
jezését a zsidó-zsoltárokról, alkalmasint ezzel akarták a 
hiányt elpalástolni, hogy Dávid zsoltárait —- miket a 
Zengedező menyei karból a reformátusokkal együtt 
énekeltek — elhagyták. 

Hogy a 73-iki choraléban levő némely dallamok 
hasonlítanak némely magyar nótára, az még nagyon 
nem bizonysága annak, hogy azok a dallamok magyarok 
légyenek. Találtam én most a régi hussita énekek közt 
olyan magyar dalsort, hogy szinte majd kétségbe jöt-
tem. Vigyázni kell az ilyféle meghatározások és állítá-
soknál ; a VIII. és CXLIV. zsoltárok néhány tactusa 

*) Jelen dolgozatot még m. hónapban vettük, azóta az igért 
ismertetés is kezünkhöz jutott, közleni is fogjuk. Szerk. 



péld. egyenesen ott van ezen népdalunkban : ,Szépen 
legel a Marosi gulyája®, már most hát azokat is mond-
juk magyarokul. (?!) 

Mindenesetre óhajtanám, ha kedves atyámfia azt 
az 1873-iki choralét velem megismertetné, hogy állítá-
somat vagy módosítsam, vagy még jobban megerősítsem. 

Kálmán Farkas. 

A nők és a társadalom.*) 
I. 

Amit elértünk, az tanít meg arra, 
Hogy sejtsük azt, mit el nem érhetünk. 

Hegedűs István. 

A nők mai helyzete a csalad és társadalom körében, 
gyöngy-állapot a régihez képest. A rájok vonatkozó 
törvények szelídebbek, s a törvények hiányait jó részben 
kipótolja a szokás. Elmúlt az az idő, melyben az atyák 
leányaikat kitagadták, a fivérek nővéreiket minden 
vagyonból kiforgatták. Oda van a lovagok ama fennen 
magasztalt kora is, midőn egy zsinat komoly tanácskozás 
alá vette azt a kérdést : vájjon van-e a nőnek lelke ? 

Napjainkban már az alsóbb néposztályok is alig-
alig gyakorolják nőkkel szemben az ököljogot, ugy hogy 
maholnap mindenütt megvalósul s átmegy az életbe az ! 
arab költő ama fenséges mondása, hogy a nőt megütni 
virággal sem szabad. 

Hogy a leánynak, némi kárpótlásul gyengeségeiért 
és a közhivatalokból való kizáratásáért legalabb is egyenlő 
részt kell örökölnie a fiúval : ez a törvény a mai időben 
oly mélyen van a szülők szivébe vésve, mintha főcikkelye . 
lett volna minden törvénykönyvnek. Pedig a történelem 
azt tanúsítja, hogy hajdan majdnem minden törvényhozó 
elvetette ezt az elvet. 

Athénről s Rómáról nem is szólva, csak a hozzánk 
közelebb eső hííbérkorban nézve szét, azt látjuk, hogy 
a hűbér-rendszer szerint egyedül a legidősebb fiu képviseli 
a család gazdagságát, hatalmat, mely hogy minél nagyobb 
legyen, ezer és ezer ürügyet gondoltak ki a leányok 
kitagadásara. Egyetlen csekély hiba elég volt arra, hogy 
ez embertelen elvet a legszigorúbban alkalmazzák. Igy 
történt, hogy a hűbér-rendszer a családi dicsvágy érde-
kében egy eddig ismeretlen személyiséget, a legidősebb 
fiú borzasztó, mindent megsemmisítő személyiségét emel-
vén érvényre : a rendszer nagyravágyó céljainak legelőbb 
is a nőket és leányokat áldozta fel. 

I la a leány férjhez ment, törvény szerint többé 
nem tarthatott jogot semmiféle atyai örökséghez, még 
azon esetben sem, ha hozományát pusztán csak a rajta 
levő testi ruhája képezte. Sőt hogy az átalános örökös, 
a legidősebb fiú, a családi vagyon élvezetében követelé-
sekkel ne háboríttassák : a leányokat férjhezmenetelükkor 
lemondatták barmi néven nevezendő örökösödési igényük- • 

*) A nők erkölcsi története. Irta Legouvé Ernest, a francia aka-
démia tagja. Fordította Felcki Jó/.sef. Hp , Franklin-társulat. 342 lap, 
ára l frt 50 kr. 

rol. Tulajdon atyja és testvérei kényszerítették a meny-
asszonyt házassága előestéjén, hogy esküdjék meg lelki 
üdvösségére, jövendő boldogságára, hogy az atyai örök-
ségből soha egy batkát sem fog követelni! 

Szerencsére, e páratlan szokásnak hatalmas ellen-
séggel gyűlt meg a baja ; hatalmasabbal, mint a világ 
minden törvénykönyve együttvéve. Ez az ellenség maga 
a leány volt! Gyöngeségében fegyvertelenül kiszolgál-
tatva az erősebbek önkényének, egyedüli védelme az 
önmegaaásban állott. De megható lényének akkora ter-
mészeti ereje volt, hogy ez idő multával egymaga meg-
döntötte a törvényben gyökerező igaztalan szokást. 

Valóban, a nők összes erkölcsi történetében nincs 
meghatóbb kép, mint a melyet e gyenge, gyöngéd te-
remtés tár elébünk, ki elhagyatva az emberi törvénytől, 
sőt azáltal az emberi lét legalsó fokara erőszakosan le-
taszítva : lépésről lépésre emelkedett, fájdalmak és nél-
külözés arán gyarapította erényeinek tárházát, bűbájos 
szendeségével megsemmisített minden ellenséges hatalmat, 
míg elvalahára elfoglalhatta megillető helyét a modern 
családi életben. Bűvös hatalmával kényszerité az atyát, 
hogy atya, a testvért hogy testvér legyen, a törvényt 
hogy a védtelen partfogójává csapjon föl, s megadja 
jogait, melyektől mind eddig el volt tiltva ! 

Az örökösödés terén kivívott ama nagy győzelem, 
hogy a fiú s leány közötti egyenlőtlenség az örökösödés 
dolgában immár végkép megszűnt : biztos záloga a to-
vább haladásnak. Ez az első capitalis siker a férfi és nő 
egymáshoz való viszonyában. Mutatja, hogy ha valaki 
alolról bizalommal vértezve elindul, biztosan feljut a ma-
gasba. Elébünk állítja a tökéletesedés minden változatát 
s reményt nyújt arra, hogy a római család kényuri elve, 
a barbár család hősi, a hűbéri család önző, a nemes 
család gőgös elvei után, a családi élet fejlődésében 
elvalahára a gyöngédség elve lessz a főtényező. 

Éva teremtetése és a bibliai szép szavak gyönyörű 
képét adják a féifi és a nő egységének, mint a kik egy 
egésznek két külön részét képezik. De mivel a 110 a férfi 
oldalbordájából a férfi számára teremtetett, alsóbbrendű 
lénynek tekintették századokon át, s mint alsóbbrendű, 
alá is volt rendelve a férfiúi mindenhatóságnak mindenha. 
Hic Rhodus hic salta ! Az a kérdés, törvényes-e, szük-
séges-e ez az alárendeltség ? 

Legouvé e kérdés tárgyalásánál az alárendeltség 
szükségességét hirdetőket, „a nők ellenségeinek" bélyegzi. 
E kitétel nagyon zord és a mellett nem is igaz. Nem 
ellenségei a nőknek azok, kik alárendeltségét bizonyít-
ják, hanem csak a hagyomány emberei, letéteményesei 
a tarsadalom öröklött eszméinek, hirdetői a történelem 
tanúbizonyságának. Ok ezáltal azon egyetlenegy jogos 
alapra állanak, melyre támaszkodva továbbra is törvé-
nyesen megfoszthatjuk a nőket társadalmi jogaik és be-
folyásuktól. Ez az aláp : a nők gyökeres, kétségbevon-
hatatlan alárendeltsége. 

A szükségszerű alárendeltség elvét vallók igy okos-
kodnak : a nő engedelmeskedik, mert engedelmeskedni 



tartozik. E kötelességét legfényesebben bizonyítja az a 
tény, — hogy engedelmeskedik. A folyvást létező alá-
rendeltség méltányos, mert az alárendelt lény gyenge-
ségének idő-szentesítette hiteles bizonyítványa. Ez az 
emberi intézmény tehát, mely örök idő óta fennáll, már 
csupán ezáltal is isteni intézménynek tűnik fel : maga 
az Isten teremtette a nőt alárendeltnek, mely állapota 
ép úgy megfelel természetének, mint az őt alkotott ha-
talom akaratának. 

A másik iskola szerint azonban, melyhez Legouvé 
is tartozik, az emberiség közmegegyezése az alárendelt-
séget illetőleg, csak azt bizonyítja, hogy ez a viszony 
már nagyon is régóta tart, következésképen égető szük-
ség a felszabadítás útját egyengetni. Azért, hogy pl. a 
rabszolgák felszabadításának eszméje alig száz éve vet-
tetett föl, következtethetjük-e ebből, hogy a rabszolgák 
szabadsági jogcíme csak nyolcvan vagy kilencven év 
óta létezik és eredete csupán Penn felszólalásától kel-
tezhető ? Azért, hogy a nők felszabadításának eszméje 
alig harminc éves, következtethetjük-e ebből, hogy a 
nők szabadsági jogcíme csak oly csekély idő óta létezik 
és kezdetét Mill felszólalásával vette ? 

Ha a letűnt századok századjaihoz még ujabb ezer 
századig tartó szolgai alárendeltség története csatlakoz-
nék is : még az sem forgathatná ki a minden fölött 
uralkodó legősibb emberi jogot, a tökéletesedés föltétlen 
jogát, melyet minden lény épen teremtetésével nyert. 

A történelem logikája megköveteli a folytonos 
haladást a családi és állami életben egyaránt. Ezt a 
tételt azonban merőben agyonhallgatják a hagyomány 
emberei, kik máskor szakadatlanul történelmi bizonyíté-
kokkal állnak ki a síkra ; pedig a nőügynek épen az a 
legnevezetesebb specialitása (legalább az én történelmi 
buvárlatokhoz szokott szemem előtt), hogy eldöntése 
körül a história tanulmányozása csakis e fő pontban 
szolgálhat iránytű gyanánt. Mert egyébként, a nők örök 
időktől fogva le lévén szorítva minden működés teré-
ről : mostani helyzetükből és eddig kifejtett tehetségeik-
ből nem ítélhetjük meg, hogy tulajdonkép mivé fejlőd-
hettek volna. Minden emberi erőnek és tehetségnek 
szüksége van munkakörre, melyben gyakorolva magát, 
tökéletesítse. Ennélfogva az erő viszonylagos fogalmának 
gyakorlat a kifejlesztője s egyúttal próbaköve. Mivel a 
nőknek a régenten az emberi tevékenység legtöbb ágá-
ban nem volt alkalma fáradozni : hajdani kényszerített 
tétlenségükről egyáltalaban nem következtethetünk a 
jövőben kifejthető munkásságukra. Szóval, csak azt akar-
juk mondani, hogy a történelem alkalmazása a nőkérdés 
tárgyában, bárhogy forgassuk, mindenképen csütörtököt 
mond. 

A hagyomány embereivel egy követ fúnak a ter-
mészet emberei, kik így szólnak: „ám csináljatok a 
nőből férfit, mi fentartjuk a különbséget, melyet a Te-
remtő allitott fel, mi a természet emberei vagyunk.4 

Ezek, a nők sorsának javítása ellen a nők kellemeire 
hivatkozva tiltakoznak. 

Jól ismerjük e régi fogást, mely hódolat álarca 
alá rejti zsarnokságát s mint Moliére mondja, szen-

j telt vassal öli meg az áldozatot. E tan szerint 
ugyanis tanítani a nőket annyi, mint minden ékes-
ségüktől megfosztani. Fel is sorolják hűségesen a 
nők tanításának minden képzelhető rossz következését, 
de nem veszik számba tudatlanságuk halálos veszedel-

j meit. A tudatlanság ezerféle hibára, ezerféle megtánto-
rodásra vezeti a nőt. Azért emészti az unalom, azért 
hiu és szeszélyes, azért költi el férje egy havi verejtékes 

! munkájának gyümölcsét egy hitvány ékszerre, — mert 
semmit sem tud, mert csak az üres hiúság és léha ha-
szontalanság világát mondhatja magáénak. 

íme ide vezet a naturalisták álláspontja, melyet leg-
hívebben jellemez Rousseau e mondása: , a nő kizárólagos 

i rendeltetése, hogy a férfinak tessék.* Ugy bánnak tehát 
a nőkkel, mint játékszerrel, vagy mint virágokkal, me-
lyekhez gyakorta hasonlítják is : élvezik illatukat, dicsé-
rik szép szinöket, letörik s eldobjak, midőn hervadásnak 
indulnak. 

A természet emberei felejtik, hogy a nő életének 
két harmada úgy telik el, hogy kelleme vagy még nin-
csen, vagy már oda van. Azért válik legalabb is két-
harmadrészben hazugsággá Montesquieu azon aperguje, 
hogy a természet a nőknek kellemet adott és azt akarta, 
hogy ez legyen hatalmuk véghatára. De hátha még, 
vagy már nincs bennök kellem ? Akkor ugy-e bár a 
modern nő helyzete két szóval fejezhető ki: várakozz 
és keseregj sorsodon. 

Milyen a nők mai helyzete ? 
Legouvé e kérdésre körülbelül ekkép válaszol : 

Mint anyákr^ak nincs törvényes joguk gyermekeik 
nevelése ügyében, meg nem házasíthatjak őket, házas-
ságukat meg nam akadályozhatják, az atyai háztól el 
nem küldhetik, valamint vissza sem tarthatják. Mint ál-
lampolgárok nem lehetnek az árvák gyámjai, a végren-
deletek tanúi. 

A munkás osztályhoz tartozó nőkre hárul a ter-
mészetes gyermekek minden gondja, a nyomor vagy 
szenvedély folytán elkövetett bűnnek minden gyalázata. 
A gazdag nők ferde nevelésök miatt legtöbb esetben 
képtelenek vezetni gyermekeik nevelését, az unalom, a 
tétlenség emészti őket, és lelkük az ekkép kifejlődött 
szenvedélyek áldozata. 

Ilyen a nők helyzete a XIX. században, s mert 
ilyen, azért vált korunk, egyik legégetőbb tarsadalmi 
kérdésévé. Erről majd legközelebb. 

Ballagi Aladár. 

Az „Unbewusst" bölcsészete. 
(Folytatás.) 

Mi módon képzelhető a világ vége — e kérdésre 
ismereteink korlátoltsága miatt nem felelhetünk. Amit 
Hartmann felel, arról maga sem akar többet tartani, 
mint hogy igy nera éppen elgondolhatatlan. A siker első 
feltétele volna, hogy a fennálló világban nyilvánuló 



szellemnek nagy része az emberiségben legyen ; második, 
hogy az emberiség tudatával birjon az akarás esztelen-
ségének s a meglét nyomorúságának s igy átalanos 
óhajtás legyen a béke, a nem-lét fájdalommentessége 
után ; harmadik, hogy kellő közlekedési eszközök sege-
delmével lehető legyen egy átalános elhatározás az 
akarat megszüntetésére. Mint Schelling mondja : az isten 
maga sem győzheti le az akaratot máskép, mint ön-
maga által. 

Végül summázza Hartmann metaphysikájának ered-
ményeit. Beszél tehát a végső elvekről: az akarat és 
képzetről s ezek viszonyáról az Unbewusstban. Mert 
nincs más mint a tudattalan s annak működése : a reale 
nem egyéb, mint a világlényeg akarattevékenysége, 
tehát nem valami „caput mortuum,* ahogy némelyek 
az anyagot felfogni szeretnék. Az akaratot nem szabad 
a ténykedéstől elválasztanunk. Az akarás maga a tény. 
Ila öröknek vesszük az akarást, akkor a processust vé-
getlennek kell vennünk előre, hátra. Ha gondolatban 
lehető volna is ez, realiter lehetetlen. A processus rea-
litása feltételezi annak végességét, időbeliségét (Scho-
penhauer az időnek sem tulajdonit realitást). E kezdet 
határpont az idő és időtlen öröklét közt ; az akarat 
csak az időben akaró, midőn képzethez jut s az által 
actióba léphet. Képzet azaz tartalom nélkül az aka-
rás üres, mely csak lesz, csak átmenendő az absolut 
nem létből a létbe, tehát csak létretörekvés (Ringen nach 
dem Sein), akarni akarás, de akarni nem tudás. Már fél 
az ember, hogy nem viszi ki Hartmann az okoskodást; 
de ő fel tudja magát találni. Az üres akarás addig va-
júdik, míg nem szül és pedig csodák csodája : tudalmat. 
I liszen ez természetes. A ki nem elégített akarat — 
tudjuk már, — hogy mert ki nincs elégítve, eo ipso 
tudalmat hoz létre. „Ez az egyetlen világonkivüli tuda-
tosság, — mondja Hartman — melynek felvételére okunk 
van.* De ne ijedjünk meg e világfeletti tudalomtól, 
éppen olyan ez, mint a miénk, csakhogy a miénket 
relatív kedvetlenség, a kedvetlenség többlete, azt pe-
dig az absolut kedvetlenség és boldogtalanság hozza 
létre. 

Mihelyt ez az éppen most említett tudalom a vi-
lágba lép, illetőleg a világprocessust consortiumba állva 
megindítja, mint ,stiller Compagnon" nevét eltitkolja, 
lesz belőle egyszeriíen képzet, ugyanannak a vett tudat-
talan képzetnek előde, melylyel már találkoztunk. Hart-
mann ugyan költőibben fogja fel a viszonyt: szerinte ez 
a képzet, a szenvedőleges, a nő, az akarat — nem 
tudom már az apja-e vagy a fia, — a tevőleges, a férfi. 
,E két térfeletti elvnek a létre kész létezhetó'nek (des 
zum Sein entschiedenen Seinkönnenden) s a tiszta léterő-
nek (Reinseiende) ölelkezéséből származik a lét, mely is-
mét ilyen himnő ; az ő hogy ját atyjatói, wí-jét és miként-
jót anyjától örökölvén. Az ifjak vagy talán unokák há-
zassági históriáját már ismerjük. A végetlen potentiáju 
férfi telhetetlen, mindig többet akar bírni, így aztán 
örök elégedetlenség fészkeli be magát a családba, míg-

nem az asszony megunja az örökös alárendeltséget s 
(á la Kybele) szövetkezik magzataival és szerencsésen 
gyám alá teteti a gazdát. Világosabban szólva megszű-
nik minden tényleges akarás, bekövetkezik a világ vége. 
Akarat és képzet beleenyésznek a tudattalanba. De 
mert e tudattalannak nincs sem emlékezete s mert az 
ő szabadsága önkény, szeszély, nem lehetetlen, hogy 
az akarás ismét kiválik a potentiából s a világprocessus 
ismétlődik. 

Nehezebb megértenünk a másik princípiumnak a 
képzetnek vagy eszmének eredetét. Ez időnkiviiliségé-
ben inductiv gondolat; ellentétben a tudalornmal objec-
tiv lényegü. Plató eszméi változatlanok, mely változat-
lanság Hartmann szerint a létre nézve közönyösség 
volna; Plató az eszméket nevezi igazán létezőknek, 
Hartmann szerint az eszmét inkább valami nemlétező-
nek kell tartani. Plató eszméi a jó eszméjében, Hart-
mannéi a tudattalanban foglaltatnak egybe, itt hatják 
át kölcsönösen egymást s együtt képezik abban a logi-
cumot. E logicum negatíve az ő különböző alakjaiban 
positive mint absolut cél fejezi ki magát. Absolut cél 
ugyanis csak az lehet, mit nem célozni észellenes volna, 
mit abbanhagyni ellenmondás nélkül nem lehet. A cél 
mint a negatió negatiója teszi a logicumnak positiv ol-
dalát, mihez tehát, hogy létre jöjjön az alogicum, kíván-
tatik az, ami a logicumban mint ellenmondásos, mint 
aminek lenni nem kellene megszüntetendő. »Igy tehát 
az eszme mint tisztán létező először puszta alaki elv, a for-
maié logicum, s csak mint alkalmazott világ-logika, azaz 
az előtalált antilogicumra alkalmazásra az alaki elvnek 
az ellenmondás megszüntetése által telik meg az eszme 
a cél tartalmával, egyszersmind e célra szolgait eszkö-
zök egész ideális készletével.® Azon lehető ellenvetésre, 
hogy annak az eszméket magában egyesítő s a tuda-
tosságot is eszközei közé számító tudattalannak inégis 
kellene tudattal birni, Hartmann megint csak azt emle-
geti, hogy ehhez a tudattalannál hiányoznak a subjec-
tiv feltételek, ott nincs is szükség reflexióra, mindent 
pótol a jóslátás; mindössze annyi világ előtti tudalmat 
enged meg, hogy a tudattalannak tudnia kell az álla-
potot, melyet tagadni akar. S a világprocessus finali-
tása — hát ez nem kiván tudatosságot ? Hartmann sze-
rint nem, sőt e tudattalan finalitás az igaz philosophiai 
középút egyfelől és személyi pantheismus, másfelől a 
vak és céltalan szükségesség rendszerei közt. 

(Folytatása következik.) 

Dr. Bihari Péter. 

S Y N O D A L I A . 

A református egyház egyetemes konventje. 
(Vége.) 

A konvent harmadik napi iilése a főiskolákról 
szóló rész tárgyalásának folytatasával kezdődött. A 204. 



§ szerint: ,A mely főiskolán teljes bölcsészeti szakosz- J 
taly van, ott abban a középtanodai tanárok kiképzésére 
tanárképezde állitható, s e tanárképezdében a tanfolyam 
4 év stb.4 Ezen §-nál először is Balogh Fer. emelt szót, 
mondván, a tanárképezdékről részletesen intézkednünk 
felesleges, miután ily képezdénk jelenleg nincs, egyes 
kerület erejéből aligha is leend mostanában, ha pedig 
majd egyesült erővel ilyet felállíthatunk, akkor annak 
szervezetéről intézkedjék a létrehozandó egyetemes kon-
vent. O elégnek tartaná a javaslatnak csupán első és 
utolsó kikezdését meghagyni. Hegedűs L. hasonló érte-
lemben nyilatkozott, a konvent is ezen indítvány értel-
mében határozott. A hátralevő többi §-ok nagyobb ré-
szint az egyet, tanügyi bizottság módosításai szerint 
fogadtattak el. 

Ezzel az összes tanügyi javaslatok tárgyalása be-
végződött, minthogy azonban a javaslat egy-két §-ának 
targyalását elhalasztották akkorra, midőn az egészszel j 
készen leendenek, azért most visszatérek ezekhez. 

A javaslat bevezetése így szövegeztetett: „A ma-
gyar reform, egyház, egyházi és iskolai ügyeit illetőleg 
a bécsi és linci békekötésekben s különösen az 1790/1-
XXVI-ik törv. cikk értelmében biztosított önkormány- j 
zati jogánál fogva a kebelebeli köznevelésnek és okta-
tásnak következő szervezetét állapítja meg.4 Az 1790/1-
iki törvénycikkre való hivatkozást Hegedűs L. kihagyatni 
javasolta, mert — mint mondá — bármennyire iidvös volt 
is azon törvénycikk azon időben, melyben hozatott, de 
nem tartalmazta a bécsi és linci békék által biztosított 
összes jogainkat és nem nyújtanak azok teljes vallássza-
badságot és jogegyenlőséget. Ellenben Beöthy s mások 
felhozzák, hogy ha azon törvénycikk reánk nézve több 
rendbeli jogmegszoritást tartalmaz is ; de miután hosz-
szabb időn keresztül ez képezte egyházunknak egyik 
jogalapját, s részben ez képezi most is, erre hivatkozik 
ma is többször a fejedelem s az államhatalom is, s erre 
hivatkozunk mi is : ezért szükséges, hogy az ezen szer-
vezetben is felemlittessék. Ez utóbbi nézet fogadta-
tott el. 

Az 1. §. a tanügyi bizottság javaslatához s a kon-
vent fentebb hozott határozataihoz képest módosíttatott, 
s így az egyház által jelenleg felállítandó népnevelési 
intézetek és középtanodák sorából kihagyattak : a vakok, 
süketnémák, hülyék nevelő intézetei, továbbá a reálta-
nodák és a női gymnasiumok. 

A tanügyi javaslatok bevégezte után tárgyalás ala 
került „Az egyházi bíróság- és törvénykezési rendtartás-
ról* készített javaslat. Ezen javaslatot később a rajta 
tett módosítások szerint közlendjük egész terjedelmében. 
Most csak annyit jegyzünk meg róla, hogy ez — mint 
Beöthy ennek előterjesztésekor felemlité — az előbb 
készített javaslatnál jelentékenyen egyszerűbb, a mi régi 
patriárkális szokásainkhoz, egyházi törvénykezési gya-
korlatban volt eljárásunkhoz közelebb álló ; de' másrészt 
olyan, mely az ujabbkori törvénykezési reform-eszmék-
nek lehetőleg megfelel, s kellő biztosítékot nyújt arra 

nézve, hogy egyházi igazságszolgáltatásunk az ujabb 
kor igényeihez képest is kielégítő legyen. — Jelentéke-
nyebb ellenvetés a javaslatnak ezen oldala ellen nem 
is igen tétetett, mindössze is a felett folyt kissé élén-
kebb eszmecsere, hogy a panaszló és panaszolt felek s 
a tanuk, miután a kiküldött vizsgalók altal már kihall-
gattattak, beidéztethetők-e az illető törvényszék elé ? — 
miként ezt a javaslat óhajtotta, — vagy nem? a mint 
azután a konvent ezt elhatározta. 

Hanem jelentékeny kifogás tétetett ezen javaslat 
ellen azon okból, hogy ez csupán a fegyelmi ügyekre 
terjeszkedik ki; de hát az oly ügyek — mint Körmendy 
először felveté a kérdést, — melyek nem fegyelmi 
ügyek, hanem a melyek vagyoni peres ügyek, melyek-
ben az enyémről és tiedről van szó, p. o. a lelkészek, 
tanítók és gyülekezetek között, melyekre nézve pedig 
eddigelé szinte az egyházi hatóságok, mar vagy mint 
közgyűlés, vagy mint egyházi törvényszék ítéltek, — 
hát az ily ügyek ezentúl mely hatóság elé tartozzanak ? 
Sok fáradságtól, költségtől megkíméltettek eddig a lel-
készek, tanítók s gyülekezetek az altal, hogy az ilyes-
féle ügyekben is egyházi bíróságok ítéltek ; s ha mar 
ezentúl az egyházi bíróságok csupán a fegyelmi ügyek-
ben itélendenek, akkor a vagyoni perekkel kénytelenít-
tetnék a világi, nem ritkán bagatell bírósághoz fordulni 
a mi pedig úgy a gyülekezetnek, mint ezek hivatalno-
kainak tetemes anyagi kárával történhetnék. 

A konvent tagjai arra nézve jórészt egy értelem-
ben voltak, hogy a mely jogokat egyházunk eddigelé 
bíráskodás tekintetében is gyakorolt, azokhoz ragasz-
kodnunk kell ezentúl is. De minthogy az ezen javasla-
tot készítő bizottságnak a mult években tartott kon-
ventek ismételten is azt tették feladatává, hogy a fe-
gyelmi eljárásra vonatkozólag készítsen javaslatot, azért 
ez csak is erre terjeszkedett ki, s ez most csakis ezen 
szempontból tárgyalandó — mint a többség mondá 
— a Körmendy-féle javaslat pedig terjesztessék fel a 
zsinathoz, s majd azutan ez intézkedjék arra nézve, 
hogy egyházunknak a vagyoni peres ügyek körül gya-
korolt jogai jövőben miként gyakoroltassanak. — Szép 
az a patriarkális eljárás, vagy legalabb szép lehetett, 
de biz a mai idők s a modern eszmék keretébe nem 
igen illik be; és ezen kérdés bolygatása s boncolga-
tása alkalmával is kitűnt, hogy nagyon is itt mar az 
ideje, hogy rendezzük s szervezzük magunkat. Mikor 
egyik másik konventi tag fejtegette, hogy az ő kerü-
letükben mi a gyakorlat a vagyoni peres ügyek elinté-
zésénél, csodalkozva hallgatta azt a másik kerület kép-
viselője, s álmélkodott, hogy vannak kerületek, melyek-
ben még ma is, midőn a közgyűlések képviseletiek, s 
igy midőn a közgyűlést nem esküdt tanácsbirák, ha-
nem talán évenkint változó, s nem ritkán a törvényke-
zésben, igazság szolgáltatásban jártassággal nem biró 
képviselők alkotják, az ily közgyűlések ítélnek oly 
ügyekben is, melyekhez a törvények ismerete, birói 
képesség és részrehajlatlanság kívántatik. Őrködjünk 



igenis egyházunk régi jogai felett, és kétségkívül min-
denféle egyházi peres ügyeink inkább egyházi, mint vi-
lági biróságok előtt intéztessenek el; de gondoskodjunk 
ezen egyházi biróságok helyes szervezetéről. 

A majd két napig tartott vitának Gr. Lónyai 
azon elfogadott javaslata vetett végett, hogy a bi-
zottsági javaslatnak 26-ik §-ából, mely szerint: „az 
egyházi biróságok csak fegyelmi ügyekben ítélnek,® a 
csak szócska kihagyatott, és egy következő pontban 
kimondatott, hogy az egyház minden olyasféle ügye-
ket, melyeket eddigelé akár közigazgatási, akár konsis-
toriumi úton intézett el, ezután is intézkedési körébe 
tartozónak tekinti. 

Ennek végeztével R. Vay Miidós, mint azon zsinati 
bizottságnak elnöke, mely a soproni eset ügyében az 
evang. egyház bizalmi férfiaival való tanácskozásra kül-
detett ki, jelentést tesz az ez ügyben megtartott tanács-
kozásnak lapunk mult szániában már közlött eredmé-
nyéről. A konvent örömmel értesült különösen a felől, 1 
hogy a két testvér felekezet együttesen, tehát mintegy 
uniált testület kíván ezen ügyben eljárni, s egyszersmind 
a határozat értelmében szükséges lépések megtételére 
a konventi elnököt felhatalmazta. 

Ezután felolvastatott a missiói bizottság jelentése. 
Ezen bizottság az egyház ügyei körül való működésben 
faradhatlan ősz bajnok Kántor Sámuel elnöklete alatt 
a konventi ülésektől üres idejében négy napig foglalko-
zott a missiói számadások átvizsgálásával s a missiói 
javaslatok elkészitésével. A jelentés egyrészről a missió 
ügynek miként leendő felkarolására vonatkozik s tar-
talma ez: Óhajtandó volna ugyan, hogy a déli és a 
délkeleti szomszédságban fekvő országokra vonatkozó-
lag a missió nagy fontosságú ügyét együttesen karolná 
fel a magyar ref. egyház ; de miután jelen viszonyaink 
között egy egyetemes missiói intézmény létrehozása 
nem remélhető; sőt ha a zsinat összeül is, az egy 
ilyennek alkotásához, a reá várakozó számos teendő miatt 
aligha foghat, azért maradjon a missió mint eddig, úgy 
ezentúl is mindegyik kerületnek saját házi ügye, tegye 
meg mindegyik kerület e tekintetben mindazt, a mit 
tehet. Javasolja továbbá a bizottság, hogy habár a mis-
sió ügye kerületenkint intéztetik is, de azért a missióba 
levő lelkészek és hittéritők úgy a kormányzást, mint a 
segélyezést illetőleg tekintessenek a magyar ref. egy-
házhoz tartozókul. 

A jelentés ezen részére vonatkozólag Körmendy 
felemlíti, hogy a missió úgy Horvátország és Slavonia, 
mint Oláhország felé mennyire fontos ügye magyar ref. 
egyházunknak ; ezért sajnálja, hogy ezt mintegy a do-
mestika palástja alá dugták, és a szerinte is nagy fon-
tosságú domestika miatt az egyetemes konvent s a 
zsinat működési köréből ki akarják vonni, holott ez is 
beillenék oda nagyon, mert hiszen nemzetiségi tekintet-
ben is fontos és sürgős ügy ez, és kivált a horvát és 
slavon földön, hol nemcsak nagy számmal laknak saját 
véreink, de a hol ezek nemzetünk iránti ragaszkodásu-

kat mindekkoríg híven megőrizték. Óhajtaná, hogy a 
missió ügyét karolná fel az egyetemes konvent. 

Balogh Fer. egy véleményen van Körmendyvel a 
missió ügyének fontosságára nézve ; de számolnunk kell a 
körülményekkel. Nekünk jelenleg más egyetemes köze-
günk nincs, mint ezen konvent, ennek napjai pedig 
már megvannak számlálva; a majd megalakuló zsinat, 
számos teendői miatt munkásságát erre nem terjeszt-
heti ki, azért pártolja a bizottsági javaslatot. 

A missiói jelentés másik része szerint a moldva-
oláhországi számadások helyeseknek találtattak ; a plo-
esti ref egyház részére király O Felsége 200 frt segélyt 
adott; a magyar állami kormány a missió segélyezé-
sére felkérendő volna ; Tomka Kár. elmaradt lelkészi 
fizetése fejében 5.555 frtot követel. A konvent ezen je-
lentés két első pontját tudomásul vette, az államkor-
mányhoz segélyért való folyamodás iránti javaslatot 
mellőzte, mert — mint mondatott — az állam e te-
kintetben semleges kell, hogy legyen, s ha minket se-
gélyezne, más hasonjellegű intézmények is joggal kö-
vetelhetnének segélyt ; Tomka keresetével az erdélyi 
e. kerülethez utasíttatott. 

Az ötödik napi ülésben tárgyalás alá kerültek ,,az 
országos ref lelkészi özvegy-árva-alap'' és ,,az országos 
ref. egyházi segély-alap (Domestica)11 létesítése céljából 
készített bizottsági javaslatok. 

Az utóbbi javaslat szerint az említett segély-alap 
a magyarországi öt ref. egyházkerület, s majdan a ma-
gyar orsz. egyetemes reform, egyház legfőbb intéző ha-
tóságának igazgatása alatt álló intézet. Célja : a szegény 
egyházak felsegélése ; hol szükségesnek mutatkozik, uj 
egyházak alkotása ; csekély díjazású lelkészek, előkö-
nyörgők s tanítók segélyezése ; Magyarorsz. határain 
belől , a végvidékeken s a társországokban, vagy a 
szomszédos déli országokban elszórtan élő hitrokonok 
lelki gondozása, utazó lelkipásztorságok gyámolitása, 
szervezése, hogy igy az idegen elem közt könnyen el-
enyészhető ezerek az egyház és nemzettest tagjaiul 
megtartassanak ; célja továbbá : elaggott lelkészeknek, 
lelkészek Özvegyeinek, árváinak segélyezése. Ezekhez 
képest működése két irányban terjed : 1. közsegélyezési 
osztály, 2. özvegy-árva osztály. Hogy létrejöhessen, az 
egyet. ref. egyház minden tagjának buzgóságát igénybe 
veszi s jövedelmei megalkotásánál minden lélek után 
évenkint fizetendő 3 krt, tehát a mintegy két milliónyi 
ref. népességtől 54.000 frtot tesz bevételi előirányzatba. 
Ezen összeg kivettetnék lélekszám aránylag az egyes 
kerületekre, ezek által az egyes megyékre s egyházakra. 
A kivetett összeget az egyes egyházak vagy a közpénz-
tárból, vagy persely-adakozás, de főként a híveknek 
házankinti megkeresése által teremtenék elő. Ezenkívül 
rernényelhető, hogy tétetni fognak alapítvanyok, vég-
rendeleti hagyatékok, lesznek pártfogó tagok, kik e 
célra 500 frt tőkét fizetnek be, számitván a javaslat a 
lelkészek és elöljárók buzgóságára, tevékenységére. 

A javaslatot nagy örömmel fogadta az egész 



konvent, mindössze is abban volt némi eltérés, hogy 
Peterdy aggodalmat fejezi ki a felett, ha külömben is 
szegény népünkre most ujabb adó vettetnék ; de e te-
kintetben megnyugtatták, mondván, hogy itt nem adó-
kivetés, hanem önkénytes adakozás utján kívánják az 
illető jövedelmet beszerezni ; Antal G. és Körmendy 
pedig kívánták volna, hogy azon javaslat itt most 
tárgyaltatván, adassék ki a kerületeknek oly utasítással, 
hogy ezek önkormányzati joguknál fogva azonnal intéz-
kedjenek a domestica létesítése iránt. A nagy többség 
határozata szerint : a javaslat elfogadtatik, véleménye-
zés végett kiadatik a kerületeknek, véleményeik még a 
zsinat előtt beváratván. 

Az „országos alapok s alapítványok* ügyével fog-
lalkozó bizottság tagjaiként ez úttal kineveztettek: Tö-
rök P., Tóth Sám., Takács Ján., Balog F. s Hegedűs. 

A Gusztáv Adolf egylettel való szerves összeköt-
tetés ügyében kiküldött bizottság jelentése szerint: az 
ezen egylettel való szerves összeköttetés gondolata a 
konvent által elejtendő, miután azon egylet alapszabá-
lyainál fogva egyházi testületek, mint tagok nem lép-
hetnek be azon egyletbe. Hanem majd a domestikáról 
szóló tervezet megállapításakor tétessék oly intézkedés, 
mely azon egyletnek egyházunk által leendő rendszeres 
támogatását biztosítsa. 

A »vasárnap és nagyobb ünnepek* megülése érde-
kéből a ministériumhoz intézett feliratra adott válasz 
felolvastatván, az e. kerületekhez megküldetni határoz-
tatott. 

Ezek után tárgyalás alá vétettek az egyes kerüle-
tek által telterjesztett tárgyak. Jelesen a dunántúli ker. 
felhívja a konvent figyelmét a vadházasságok szaporodá-
sára, és kéri, hogy kerestessék meg a kormány e tekin-
tetben nyújtandó segélyért. Körmendy a somogyi e. 
megyéből vett adatok alapján élesen illustrálja ezen 
vadházasságok terjedését, s azon veszélyt, mely ezekből 
száz meg száz gyermekre háramlik. Felhozza egyszersmind 
a somogyi e. megye által ezen baj orvoslására tett in-
tézkedéseket. Balog F. szerint a konvent nem segíthet 
ezen jelenleg, nem tanulmányoztuk még eléggé ezen 
kórt, az ennek orvoslására szolgáló gyógyszereket. Az 
államhatalomhoz hasztalan fordulunk, világi karhatalom-
mal itt nem segíthetünk. Morális baj ez, morális szerek-
kel orvoslandó ; hívjuk fel a kerületek utján a lelkésze-
ket s egyháztanácsokat ezen baj orvoslása érdekéből. 

A dunán- és tiszántúli kerületek indítványai folytán 
a konvent a kormányhoz felír, hogy nyújtson s e g é d k e z e t 
a7. egyházi illetékek behajtása körül, ha az egyházi ha-
tóság által e célból megkerestetik. 

A dunántuli kerület intézkedést kér az iránt, hogy 
a községi pénztárakból a felekezetek arányosan segélyez-
tessenek ; felhozván ennek támogatására Pap G. Sz.-
Fehérvár példáját, hol a kath. egyház a várostól patro-
nusi címen jelentékeny összeget kap évenkint, míg a 
két prot. egyház semmit. Nagy igazságtalanság biz ez 
— mondja Révész B , de ezen most nem segíthetünk, 

mert a törvény csak az iskolákra vonatkozólag paran-
csolja az egyenlően való segélyeztetést. Debrecenben is 
meg van ez az anomalia, pedig ott a protestánsok van-
nak többségben. Épen ezért — mondja Gr. Ráday -— 
sürgetnünk kell a véduri jog és kötelesség szabályozását, 
mert ő arra is tud példát, hogy buzgó protestáns egyén 
kénytelen a kath. egyház irányában a véduri kötelessé-
get teljesíteni, kathol. volt patronustól vásárolván bir-
tokát. 

Ugyancsak a dunántuli kerület óhajtja, hogy az 
államkormány kerestessék meg a talán egyebütt is, de 
kivált Dunántul tapasztalható népesedési csökkenés meg-
gátlása érdekében teendő intézkedésekre. Molnár. Pap 
G., Körmendy, Csonka egyrészt felmutatják, hogy nem 
csak vallási, de nemzetiségi tekintetben is mily aggasztó 
az említett csökkenése a népesedésnek ; másrészt hogy 
mily nyilvánosan íolynak azon aljas s bűnös üzelmek, me-
lyek által népünk szaporodása akadályoztatik. A több-
ség ezen bajt is inkább morális eszközökkel vélvén or-
vosolhatni, az indítvány tárgyalásába nem bocsátkozott. 

Egy egyetemes ref. egyházi névtár készítése iránt 
tett indítvány azon okból, hogy egyházunk éppen most 
van a szervezkedés állapotában, elejtetett. 

Szentpétery S. íelhivta a konventet, hogy sürgesse 
az énekügyi bizottságot, miszerint ez ne engedje elaludni 
az énekes könyvünk reformjának ügyét; de Nagy 
Péter az énekbizottsági elnök megnyugtatta a konventet, 
hogy ezen ügy teljességgel nincs alvó félben, sőt ki is 
van már tűzve a nap, melyen a bizottság Kolozsvárt 
összeülend. 

Végül felolvastatott a debreceni egyház kérelme, 
mely szerint: a büntető törvény 397. §-a súlyos bünte-
tést szab az oly lelkészekre, kik az anyakönyvet szabály-
talanul vezetik, vagy azt s az anyakönyvi kivonatokat 
meghamisítják ; igen, de az anyakönyv vezetését sza-
bályzó törvények mind ekkorig nincsenek, azért kéres-
sék fel az országos törvényhozás ily törvények alkotása 
iránt. A kérelem alaposnak találtatott. 

Ezen pontok tárgyalása közben B. Vay elnök, ki 
az utolsó napi (március 3 3-iki) ülés kezdetén nem volt 
jelen, —- tudatja a konventtel, hogy a történt megálla-
podáshoz képest az 53. §. ügyében készített petitiót a 
két prot. egyház főgondnokai és püspökei ma nyújtot-
ták át a minister elnöknek, a vallás s igazságügyi mi-
nistereknek s a képviselőház elnökének ; annyit mond-
hat, hogy mindenütt a legszívesb fogadtatásban része-
sültek. Hogy lesz-e sikere ? Reményt többnyire szoktak 
nyújtani, reméljünk mi is 1 ! 

Ezzel a konventi ügyek tárgyalása bevégződött. 
B. Vay elnök meleg szavakban fejezte ki köszönetét a kon-
venti tagoknak az irányában tanúsított bizalomért, támoga-
tásért. Viszont Beöthy az isteni gondviselés különös ked-
vezményét látta abban, hogy ezen konventi tanácskozá-
sok B. Vay bölcs tapintatos vezetése mellett folyhattak 
le, s irányaban az egész konvent legőszintébb rokon-
szenvét, mély tiszteletét fejezte ki. Török Pál püspök 
buzgó hálaimájával az ülések berekesztettek. 

Farkas József. 



B E L F Ö L D . 

A helv. és ág hitv. egyházak kérvénye a 
képviselőházhoz. 

E kérvény, melyben a hazai két prot. egyház az 
1868: 53. és az 1879: 40. t. cikkeknek szükségessé vált 
kiegészítése végett, novelláris t. c. hozatalát kéri, és a 
melyet Szeberényi Gusztáv orsz. képviselő nyújtott be 
a képviselőházhoz, egész terjedelmében igy szól : 

»M. t. képviselőház! A magyarhoni protestánsok 
története a legutóbbi században is, folytonos küzdelmek 
láncolata alkotmányos jogaikért, a viszonosság és jog-
egyenlőségért. 

A hazai prot. egyházak a közművelődés, közerköl-
csiség és szabadság fejlesztésében munkás karjaik egyi-
két kénytelenek voltak minduntalan azon egyház hatalma 
elleni védelemre emelni, mely saját álláspontjából, törvény 
biztosította jogaink elveibe ütközőknek tekintette. 

Alig hozatott meg az 1791 : 26. t. c., már is oly 
magyarázat érvényesült, mely a vegyes házasságok, az 
ezekből származott gyermekek vallása s az áttérések 
kérdéseinél, egyfelől a folytonos támadás, másfelől az 
éber őrködés és védelem küzdelmeit és panaszait nyi-
totta meg. 

A reverzálisokkal űzött téritgetés élénk világot 
vetett a törvény hézagaira. Az 1848: 20. törvénycikk 
2-ik §-a kimondta végre minden vallásfelekezetre nézve, 
különbség nélkül a tökéletes egyenlőséget és viszonos-
ságot. Ezen elvi kijelentés azonban 20 évig megmaradt 
az elvnél, de gyakorlati alkalmazásra nem került. 

Húsz súlyos év után meghozatott az 1868. évi 
53-ik törvénycikk ,a törvényesen bevett keresztény val-
lásfelekezetek viszonosságáról. * 

E törvény szabatos határozatokat tartalmazott az 
áttérések, a vegyes házasságok és a vegyes házasságból 
származott gyermekek vallására nézve. 

Nem volt ez a törvény teljes, minden oldalra csak 
megnyugtatólag hatható gyakorlati megvalósítása az 
1848 : 20. t. cikkben lerakott elveknek, de azt hittük, 
hogy legalább a viszonosság tekintetében minden irány-
ban üdvös hatású lesz, mert azt véltük szabványaiból 
megérthetni, hogy kellőleg megszabja minden egyház 
illetékességi körének határvonalát, s igy elejét veszi az 
ellenünk addig oly bizton gyakorolt tulkapásoknak, meg-
szünteti az addigi súrlódásokat és hathatós előmozdítója 
leend a vallásfelekezetek közti békének, mely hazánkra 
nézve csak áldásos lehet. 

Reményünk részben valósult is. De ezen törvény 
dacára is folytonosan számos eset fordul elő, mely a 
törvényileg semmisnek nyilvánított reverzálisok kerülő 
utakra való fenntartására s érvényesítésére irányzott tö-
rekvésről tanúskodott. 

Mi oly esetekben is, midőn lelkészeink a szükség 
által utalva, más vallásfelekezetti szülők gyermekeit meg-

keresztelték, kötelességünknek tartottuk már eleve gon-
doskodni, hogy e tényt az anyakönyvbe való bevezetés 
végett azonnal közöljék azon felekezet lelkészével, a 
mely vallásfelekezethez a gyermek, az 1868: 53-t. c. 
12. §-a értelmében tartozik. 

De a viszonosság legtöbb esetben nem alkalmaz-
tatott velünk szemben. Gyakran voltunk kénytelenek pa-
naszt emelni s habár ily esetekben a kormány többnyire 
köteleztette az illető lelkészeket az anyakönyvi kivonat 
kiszolgáltatására, de lehetetlen volt nem éreznünk, hogy 
ez az említett törekvés mellett, gyökeres orvoslást nem 
nyújt, hogy hiányzik az 1868 : 53-t. cikknek büntető-
jogi szankciója s hogy e nélkül az idézett törvény mel-
lett is, folytonosan fennmarad alapos panaszaink forrása. 

Ürömmel üdvözöltük ennélfogva az 1879: 40-ik 
t. c. III. fejezetének intézkedéseit. 

Azok után, a mint az 1868 : 53. t. c. általában s 
különösen felmerült panaszok esetén a kormány altal is 
ír agyaráztatott: azt hittük, hogy az 1868: 53. t. cikk-
nek büntetőjogi szankcióval történt ellátása, egy jelen-
tőségű az eddigi bajok és súrlódások forrásának kiapa-
dásával. 

Azonban csalódás várt reánk ismét. Fölmerült töb-
bek közt Sopronban egy eset, melynél megkeresztelvén 
a kath. lelkész protestáns szülőnek, az 1868 : 53-t. c. 
szerint protestáns vallást követni tartozó gyermekét s 
nem adván erről az anyakönyvbe való bevezetés végett 
értesítést az illetékes lelkésznek: e miatt az 1879: 40. 
t. c. 53. §-a alapján panasz emeltetett. 

Az első bíróság alkalmazandónak találta az 1879: 
40. t. c. 53. §-át, mely szerint a ki életkorának 18-ik 
évét még be nem töltött kiskorú egyént, az 1868 : 53. 
t. c. rendelkezése ellenére más vallásfelekezetbe felvesz, 
büntetendő. 

A bpesti kir. Ítélőtábla, mint ez ügyben döntő ha-
tározattal felruházott bíróság, 1880. dec. 29-én tartott 
ülésében, fölmentvén vádlottat, az 1879: 40. t. c. 53. 
§-át és ezzel kapcsolatban az 1868: 53. t. cikket ugy 
magyarázta, hogy a más vallásfelekezetbeliek kereszte-
lése és saját felekezete anyakönyvébe való bevezetése 
nem tiltatván az 1868 : 53. t. cikkben, ily cselekményre 
az 1879: 40. t. c. 53. §-a nem alkalmazható. 

Hogy e magyarázat azzal, mint az 1868: 55. t. 
c. eddig magyaráztatott, egyenes ellentétben áll, nem 
szükség kiemelnünk. 

Hogy helyesek-e vagy sem azon okok, melyekre 
e határozat alapíttatott, annak fejtegetése nem tartozik 
e helyre. A törvényes hatáskörében itélt bíróság a felme-
rült konkrét esetben illetékes magyarázója a törvénynek. 

Midőn azonban számolnunk kell a tényleges hely-
zettel, nem hallgathatjuk el, hogy ezen biróí magyarázat 
oly hézagát tárta fel előttünk az 1868 : 53. t. cikknek 
s ezzel kapcsolatban az 1879: 40 t. c. 53. §-ának, a 
melynek pótlása nélkül ujabb erővel fakad fel a vissza-
élések forrása, újra tág kapu nyittatik a súrlódások- és 
panaszoknak. 



Azon tény, hogy az idézett törvények lehetővé 
tették a bpesti kir. itélőtabla határozatában nyilvánult 
magyarázatot, oly hiányokra vetett világosságot, melye-
ken segíteni nemcsak a vallásfelekezetek jogi helyzetének, 
viszonosságának és kölcsönös békéjének biztosítása ér-
dekében, — mi magában véve is fontos állami feladat 
— hanem más fontos állami érdekek szempontjából is, 
sürgősen szükséges. 

A bpesti kir. Ítélőtábla magyarázatát tekintve, ki 
van mondva, hogy minden lelkész keresztelhet más fe-
lekezetbeli gyermeket, bevezetheti ezt saját anyaköny-
vébe, mert — igy szól az indokolás — ezzel a gyermek 
vallása nem változik s e cselekvényeket az 1868 : 53. 
t. c. nem tiltja. 

Hogy miként értelmeztetett előbb minden oldalró} 
a törvény, azt nem ismételjük és azt hisszük, nem fá-
raszthatjuk a mélyen tisztelt képviselőház figyelmét azzal 
sem, hogy mily dogmatikai jelentősége, mily hatálya 
van a keresztelésnek a vallásfelekezetbe való fölvétel te-
kintetében. 

De ha áll az, hogy a keresztelés fölvételi hatályára 
vonatkozó eltérő felfogás lehetőségénél fogva, keresztel-
hető a törvény szerint más keresztény vallásfelekezethez 
tartozó gyermek : akkor kétségtelenül állania kell annak 
is, hogy az 1868 : 53. t. c. 12. §-ban világosan megje-
lölt tagjai nyilvántartására, minden vallásfelekezetnek 
csak egy lényeges eszköze marad, t, i. a felekezetéhez 
tartozónak bevezetése saját anyakönyvébe. 

Ez pedig csak ugy történhetik, ha az, a ki a ke-
resztelést teljesítette, köteles azonnal értesíteni s a bizo-
nyítványt az anyakönyvbe bevezetés végett megküldeni 
azon lelkésznek, ki birói nyilvántartására kötelezve van. 

E nélkül egyetlen egy felekezet sincs azon hely-
zetben, hogy a törvény szerint hozzá tartozó tagoknál 
akár a vallásoktatásra nézve, akár egyéb tekintetben kö-
telességeit teljesíthesse, vagy az 1868 : 53. t. c. 12. 
§-ába ütköző visszaélések esetén jogait gyakorolhassa, a 
sérelmek esetén orvoslást kereshessen. Mert hiszen szá-
mos esetben tudomása sem lehet a híveire gyakorolt 
törvényellenes befolyásról. 

És ha nem nyújt módot a törvény, hogy minden 
vallásfelekezet nyilvántarthassa, kötelességeikben ellen-
őrizhesse, jogaik gyakorlatában oltalmazhassa saját tag-
jait, lehet-e kétkedni abban különösen az eddigi tapasz-
talatok után, hogy mindazon téritvény, ígéret, rendelkezés, 
mit az 1868 : 53. t. c. 12. §-a semmisnek nyilvánít, az 
illető vallásfelekezetek részéről való őrködés és ellenőr-
zésnek számos esetben lehetetlensége folytán, a törvény 
betűje és szelleme ellenére tényleg hatályhoz jut. 

És mivel lesznek természetesen oly esetek, melyek 
napvilágra jőnek, lehet-e kételkedni, hogy a súrlódások 
és bajok, melyeknek elhárítása az 1868 ; 53. törvénycikk-
nek egyik főcélja volt, ismét felszínre kerülnek ? 

E törvény oka és célja, s egész szelleme követelik, 
hogy minden gyermek azon egyház anyakönyvébe vezet-

tessék be, melyhez az minden ellenkező intézkedés sem-
mis volta mellett, e törvény 12. § a értelmében tartozik. 

Követeli azt az anyakönyvnek természete is, mert 
igaz ugyan, hogy az anyakönyvek vezettetnek az állam 
részére is, vezetésüknél figyelemmel tartatnak az állam 
szükségletei is, de annyi tagadhatatlan, hogy azok az egy-
házak sajátjai, azokat az egyházak vezetik, azok fen-
tartási, vezetési s őrzési költségeit, és pedig ami a pro-
testáns vallásfelekezeteket illeti, minden kétségen felül 
az egyházak viselik. És tagadhatlan az is, hogy nincs 
egyház, mely ne azon szempontot tartaná maga előtt, 
hogy az saját hívei bejegyzésére és nyilvántartására van 
rendelve. 

Ennek pedig az a következése, hogy minden egy-
ház azt, a kit anyakönyvébe bevezet, mint saját tagját 
kívánja tekinteni, minél fogva oly egyének bevezetése, 
ki más vallásfelekezethez tartozik, a mennyiben egyide-
jűleg legaláb az anyakönyv kivonata nem közöltetik az 
illetékes lelkészszel, már önmagaban az 1868. 53. t. c 
12. §-ba ütköző cselekmény kísérletének tekinthető. 

Éreznie kellett ezeknek igazságát a budapesti kir. 
itélő táblának is, midőn emiitett határozatát meghozta. 
Mert midőn felhozta inditó okaiban, hogy a más 
vallásbeliek megkeresztelését nem tiltja a törvény és az 
anyakönyvekre nézve átalában a fennebbiektől eltérő fel-
fogást nyilvánítva, a más vallásbelinek anyakönyvezését 
sem találta büntetendőnek, mégis szükségesnek találta 
megjegyezni, miszerint: „önként értetődik, hogy ha az 
ág. hitv. lelkész az anyakönyvi kivonatot hivei nyilvántar-
tása céljából, a kath. plébániától kikérné, az neki hala-
dék nélkül kiadandó." 

Mi ezen felfogássál már csak azért sem érthetünk 
egyet, mert nem ismerhetjük el, hogy a kötelesség tel-
jesítése kérelemtől függjön. Nem tekinthetnénk továbbá 
ily szabályt egyébnek félrendszabálynál, mert az anya-
könyvi kivonat közlése elmaradhatna minden oly esetben, 
midőn az, mivel a keresztelésről és anyakönyvelésről 
nem tudna az illető lelkész, nem is kéretnék. 

Mind a mellett idéztük a megjegyzést, mert ez is 
rámutat azon tényre, hogy ha ekkép magyarázható az 
1868 : 53. t. c. s az 1879: 40. t. c. 53. §-a, mint az a 
kir. itélő tábla magyarázatában jelentkezik : akkor két-
ségtelen, hogy az 1868: 53. t. c. saját szelleméből ki-
folyólag is hiányos, hogy nem állapította meg a ren-
det és viszonosságot az anyakönyvek vezetésére nézve 
s ebből folyólag hiányos az 1870: 40. t. c. III. fejezete 
is, mely a vallásfelekezetek viszonosságán alapuló fon-
tos kötelességet nem látott el t. büntetőjogi tanácsával. 

Mind a kettőre pedig szüksége van az államnak 
is, mert elutasithatlanul követeli ezt, a már felhozott 
okokon kivül, önmagában az anyakönyvek rendes ve-
zetésének az anyakönyvekben való kellő eligazodással 
kapcsolatos nagy fontosságú érdekeknek biztosítása. 

Ha minden keresztény felekezet lelkésze bevezet-
het bármely más vallásfelekezetet anyakönyvébe : akkor 



elenyészik minden biztos támpont, minden szabály az 
anyakönyvek vezetésének illetékességére nézve. 

Es ha nincs semmi biztos szabály, semmi tájékoz-
tató alap arra nézve, hogy ki melyik anyakönyvbe tar-
tozik, pedig nem lehet, ha még a vallásközségi szem-
pont irányadása is mellőztetik : akkor ennek óriási za-
var és rendetlenség lehet eredménye. 

Ezen szempontot is figyelembe véve, igaz, mi is 
önmagától értettnek tekintettük már az 1868 : 53. t. cikk-
ből, hogy minden felekezetnek joga és kötelessége, fe-
lekezete tagjait saját anyakönyvébe vezetni s ennél-
fogva önként értetődőnek tekintettük azt is, hô y aki 
ezt meghiusítja, az 1868: 53. törv. cikket szegi meg s 
őt az erre szabott büntetés éri. 

Látva azonban, hogy e törvények ellenkező értel-
mezést is lehetővé tesznek: latva, hogy elvben emez 
ellenkező magyarázat mellett is, elismertetik azon köte-
lesség, mely szerint a más vallásbeli megkeresztelő lel-
kész, köteles legalabb anyakönyvi kivonatot közleni az 
illetékes lelkészszel, látva azonban másfelől, hogy ily 
ellentétekre csak a törvénynek nem elég világos volta 
vezethetett s ezen különböző magyarázatot megtűrő 
homály egyszersmind határozatlanságot eredményezett 
a kihágási törvény azon rendelkezéseiben, melyeknek 
kétségtelen célja a vallásfelekezetek közötti rend, béke, 
viszonosság biztosítása, ezeknél fogva elutasithatlan kö-
telességünknek tartottuk az idézett törvények eme héza-
gait s az azokból eredő káros következményeket a 
mélyen tisztelt képviselőház előtt őszinte nyíltsággal 
feltárni. 

Azt hisszük, hogy e hiányok és bajok feltárásából 
Önként következik a pótlás és orvoslás szüksége. Azon ! 
meggyőződésben vagyunk, hogy elkerülhetlenül szüksé-
ges, világos és kétséget kizáró megállapítása annak, 
miszerint azon lelkész, ki más keresztyén vallásfeleke-
zethez tartozó egyént megkeresztel, köteles erről bizo-
nyítványt kiállítani, s a végett, hogy a megkeresztelt 
illetékes egyháza anyakönyvébe bevezettessék, ezen bi-
zonyítványt az illető vallásfelekezet lelkészének bizonyos 

a törvényben meghatározandó határidő alatt — hi-
vatalból megküldeni. 

Hogy pedig ezen intézkedés sértetlen fentartása 
ép ugy biztosíttassék, mint az 1868: 53. t. c. hasonló 
természetű rendelkezései: elkerülhetlenül szükségesnek 
ismerjük egyszersmind, hogy az 1878: 40. t. c. 53. §-át 
ban megszabott büntetés ezen szabaly megsértésére is 
terjesztessék ki. 

Meg vagyunk győződve arról is, hogy ha az idérett 
törvények ily módon pótcikkekkel kiegészíttetnek, ezzel 
egyszersmind a vallásfelekezetek közti jó viszony sza-
badul meg számos félreértéstől, az állam pedig nagy-
fontosságú érdekei megóvására nyer ingadozástól ment 
biztos alapot. 

Tisztelettel kérjük ezeknél fogva, hogy az 1868: 
53. és az- 1879. évi 40 törvénycikkeket, a kifejtett ér-
telemben törvény által kiegészíteni méltóztassék. 

Mély tisztelettel maradtunk Budapesten 1881. 
márc. 12. a magyarországi helv. és ág. hitvallású evang. 
egyházak nevében és megbízásából 
Br. Vay Miklós s. k. Br. Radvánszky Antal s. k. 

főgondnok. egyetemes felügyelő. 

Tisztázzuk a kérdést. 

E lap f. hó 6-iki 10-ik számában „Különfélék* 
rovata alatt a mezőtűri reform, egyháztanácsot érintő 
cikkecskére szándékozom egy pár észrevételt tenni. 
Nem tartanám ugyan ezt mulhatlanul szükségesnek, 
mert hiszen, ha mint ott említtetik, a m.-túri közbirto-
kosság a gymnasiumi ingyen taníttatás fejében is tette 
az alapítványt ; ezt a cikkecske szerint sem sértette 
meg az egyháztanács, mivel nem tandíjat, hanem ta-
nári nyugdijalapra rendelt összeget szed, —• de mivel 
a cikkecske a közbirtokosságnak oly intentiókat tulaj-
donit, melyek csak legfelebb néhány, a dolgot már el-
felejtett közbirtokos ur fejében forrongnak idáig — ta-
nácsosnak látszik az ügynek kellő világításba való 
helyezése. 

Mező-Tur város alsó részi közbirtokossága 1864 
márc. 21-én a megyei legale-testimonium előtt örök 
adásvevési szerződést kötött b. Malonyai szállományi 
tömeghez tartozó alsórészi javadalmak és jogok eladása 
iránt a birtokos kincstárral, mely szerződés az akkori 
cs. kir. pénzügyi minisztérium 1864 augusztus 22-én 
kelt 39960/864 sz. rendeletével helybe is hagyatott. E 
szerződés 8-ik pontjaban a vevő „Alsó-Mező-Túr város 
közönsége kötelezi inagát, hogy az ezen egyesség altal 
nyert közlegelőből 300 holdnyi területet iskolai alapít-
ványul Ferenc József alapítvány cím alatt kihasitand s 
annak jövedelmeit egyedül az alsó-m.-turi iskolákra 
fordítja.* 

Alantabb aztán a „Módosítások4 2-ik pontja alatt 
az mondatik, hogy „kihasittatván a 300 katastr. hold, 
annak jövedelme a/3 részben a m.-túri ref. 6 osztályú 
gymnasialis iskola alapjára és fentartásául; 1 , rés/ben 
pedig az alsórészi szegényebb sorsú reform, gyermekek 
iskoláztatására fordíttassák; kihasittatván minden esetre 
a 300 hold földből a r. kath. alsó részi lakosok birtoka 
után az aránylag esendő rész a róm. kath. egyház ré-
szére iskolaalapitványul* . . . Később a fentiek szerint 
a 300 holdból r/3 részben az alsó m.-túri iskolának adott 
földön kivül, adott még a m.-túri alsórészi közbirtokos-
ság — mint az az egyházi-iskolái bizottság 1874 febr. 
7-én tartott ülése jegyzőkönyvéből kitetszik — népisko-
lai alapra, a fenti egyharmadrészt kiegészítve 978 holdra 
s hozott egy határozatot 1874 nov. 30-an tartott köz-
birtokossági ülésből, mely szerint ,Az alsórészi birto-
kosság gyermekeitől, ha azok a 4 elemi osztályon túl 
még felsőbb osztályokba is járnának — tandíj nem fog 
fizettetni.* 

Lássuk most a felsőrészi közbirtokossági intézke-
déseket. 1877-ben 15. sz. a. az mondatik, hogy „Tár-
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gyalás alá vétetett (egy kiküldött kis bizottsági) javaslat 
3*ik pontja, melyben melegen pártolva az iskoláztatás 
üdvös voltát, a népiskolai tandijak fedezése alapjának 
megörökítésére ajánlatba hozza a ref. és r. kath. (már hasz-
nálaton kivüli) temetők, Csugar, kertközi stb. földeknek 
(összesen 425 hold 1200 Q ölével) jövedelmeit akként, 
hogy ezek az osztályból végkép kihagyatván : egyedül 
a kijelölt célra fordíttassanak; ezeken kivül a Kőrös- és 
Berettyó-halászati jövedelmek; és ha e jövedelmek a 
népiskolai tandíj fedezésére elégségesek nem volnának : 
kéri a bizottság, hogy a birtokosság egyéb jövedelmei-
ből is pótoltassanak.® Aztán hivatkozás történik az alsó 
résznek példájára és ,»hogy a törvény is gondoskodott 
erről, sőt rendeli, hogy a népiskolák gyarapítására a 
tagosítás alá került közös területekből 7®/0 (az 1868. 
38 t. c. 39 §. ugyan csak i®/o"°t mond) az iskolaalapra 
fordíttassák. E javaslatot, hogy ezen jövedelmek a nép-
iskolai alapra fordíttassanak — örömmel s egyhangúlag 
fogadja el a bizottság.® 

Aztán 17/1877 közbirtokossági gyűlési sz. a. az 
intézkedés ismét csak népiskolai tandijak biztosításá-
ról szól. 

Később esperes nt. Lukács Dániel ur 23/1877 sz. 
a. kérelmezte, hogy a legelő felosztás alkalmával a 
felsőrészi közbirtokosság a gymnasiumról is emlékezzék 
meg s tegyen ennek javára is oly adományt, »Mely 
az idővel nagyobbodható tandíj fizetését is könnyebbé 
tenné4' —azonban 35/1877 sz. a. közbirtokossági jegyző-
könyvben idevonatkozólag csak az mondatik ki, hogy 
„Miután a felolvasott bizottmányi javaslatból kitűnt, hogy 
már eddig a (felsőrészi) birtokosság által ingyen (mint 
fentebb láttuk : nép —) iskoláztatásra adományozott ja-
vak jövedelmei ujabb, vagy földalapitvány nélkül is — 
melyet nem is szándékozik adni — elégségesek arra, 
hogy azokból a kisebb iskola-tanítói fizetéseken kivül 
egy a középiskolában újonnan felállítandó tanári állo-
más fizetését is fedezhesse — e tanári fizetést évenként 
900 frtban állapítja meg. Egyszersmind kijelenti a bir-
tokosság (felsőrészi), hogy a már felajánlott javakon 
kivül iskolai alapra többet nem ad, ha ujabb iskola a 
város-, vagy határában bárhol állíttatnék is fel.® 

Ez utóbbi pontból tehát kitetszik, hogy a felső-
részi közbirtokosság tett ugyan egy gymnasialis tan-
székre alapítványt, de azt a már előbb 15/1877 sz. a. 
a népiskolák javára tett alapítványtól vonta el. 

A fenti idéző jelek közé zárt felsőrészi közbirto-
kossági határozatok szavaiból, vagy akár értelméből, 
kérdem minden elfogulatlan olvasótól — tetszik-e ki oly 
kikötés, hogy a gymnasiumban tandíj ne szedethessék ? 
Sehol! Az alsórészi birtokosság 1874 nov. 30-iki hatá-
rozatát sem lehet oda magyarázni: mert ez az iskolai 
bizottság fentebb idézett s 1874 február 7-én tartott 
üléséből a 978 holdas népiskolai alapítványra adott és 
az egyházi elnökség által tolmácsolt köszönetre kelet-
kezett, s ott gymnasiumról szó sincs; hanem igenis : 
vonatkozik ez az 1868 évi 38 t. c. 48. §-ában 6 osz-

tályúnak parancsolt elemi népiskola 5-ik és 6-ik osz-
tályára. Hol van hát az alap a ,rendkívüli izgatott-
ságra ;* — hol van arra, hogy a t. közbirtokosságok 
ez alapítványt visszavehessék ? Tessék csak elolvasni 
a fenti törvénycikk 40-ik §-át; széles árok ez uraim 1 
nehéz lesz azt átugrani 1 Es ha vissszavehetnék is, mi 
következnék abból ? Az, hogy ezt vagy egyházi ujabb 
adóztatással kellene pótolni s azt bizony ismét csak a 
legnagyobb részben a reform, egyház híveiből álló köz-
birtokossági tagoknak kellene viselni; vagy majd lenne 
a felekezeti helyett közös iskolánk, és az esetben ezen 
visszavett alapítványt kénytelenek lennének a fenti tör-
vény 40-ik §-a szerint annak átengedni, s még azon-
felül, ha elég nem lenne annak jövedelme, gondoskod-
nék az állam az 5®/o"os iskolai adó kivetése által a 
szükséglet fedezéséről. Ezt akarják-e a t. közbirtokos 
urak? Alig hiszem. 

És hiszik-e a ,rendkívüli izgatottságban* levő t. köz-
birtokos urak, hogy ezen alapítványok jövedelme mindig 
fedezni fogja az idővel okvetlen szaporítandó népiskolai 
tanítók fizetését; s ha különösen a kormány a tultömött 
népiskolák mellett a parallel iskolák felállítását fogja kö-
vetelni ? s hol veszi majd az egyház az eszközöket ehez ? 
A mely alapítvány p. most 5 iskolára elég — 50 év 
múlva 10 re is, amennyi iskola akkor mar valószínűleg 
kelleni fog — elég lesz-e ? Bizony ismét azon alternatíva 
előtt fognak utódaink állani: fizetni vagy községi iskola ! 

Ezek szerint, a gymnaziumra alapítványt tett az 
alsórészi közbirtokosság 200 hold földet, a felsőrészi pedig 
900 frtos tanári tanszéket — minden kikötés nélkül. A 
többi népiskolai alapítvány, amelynek visszavétele — 
még ha a feltétel nem tartatnék is meg - az 1868. 39. 
t. c. 40. §. által meg van gátolva. 

Es most még néhány szót az 5 írtra. 
A tiszántúli ref. egyházkerület középiskolái felügye-

letével egy bizottság bízatván meg : ennek költségei fe-
dezésére minden középiskolai tanulóra 60 krtól 1 frtnyi 
díj vettetett ki. Továbbá a középiskolai tanárok nyug-
díjalapja javára, minden tanulóra 50 kr., és a fentartó 
testületekre minden tanár után 12 frt. Mindez évenként. 

Az egyháztanács — hol a »rendkívüli izgatottság-
ban® levő közbirtokos uraknak is szavuk lenne, de — ők 
tudják miért — a gyűléseken nem szoktak megjelenni 
s csak az utólagos kritizálás könnyű és hálás munkáját 
gyakorolják — tekintettel, hogy az egyház a mult idők-
ből most is 12,000 frton feliili adóssággal van terhelve 
— tekintettel arra, hogy a gymnásiumban inkább már a 
tehetősebbek vagy gyermekeik magasabb kiképeztetése-
ért némi áldozatra is képes és hajlandó szülők gyermekei 
járnak: hozta azon határozatot, hogy — tandijat ugy sem 
fizetvén — ez 5 frtot ők viseljék ; az igazolt szegénység 
esetén az illetők ez alól is felmentetvén. S az így bejövő 
összegből fedeztetnek a 60 kr. — 1 frt 50 kr. a tanulók 
után; 7 tanár után az évi 12 forintjával járó 84 frt. De 
kimondotta egyszersmind az egyháztanács azt is, hogy 
mihelyt az egyház azon helyzetben lesz, hogy a taná-



raiért fizetendő évi 12—12 forintot képes lesz fizetni — e 
terhet maga fogja viselni. (Amint erre a népiskolai ta-
nítókra nézve országos törvény altal már kötelezve is van.) 

Ekként áll az ügy! ítéljen az olvasó ! 
Szabó György, 

a m. túri ref. egyház e. i. főgondnoka. 

Esdő szózat. 
Egy végső nyomorral küzdő ev. ref. 1. egyház 

emeli panasz szavat azon reményben, hogy lesznek oly 
kegyes szivek, akik a valódi nyomor kiáltó szavát 
keresztyéni részvéttel fogják meghallani és nyomorát 
némi részben kegyes adományaikkal enyhíteni. Ez a 
segélyért esdő egyház a szentendrei 186 lélekből — 
legnagyobb részben vagyontalan, szegény napszámosok-
ból és iparosokból álló reí. 1. egyház, mely több évi 
kedvezőtlen körülményei miatt nagy és reá nézve elhor-
dozhatlan adósságba keveredett, melyből kimenekülni 
saját gyenge erejéből nem képes. 1200 forintot 
meghaladó adósságai között 130 frtot tevő két évi 
adóhátraléka s járulékai miatt legközelebb ima- és 
iskola háza foglaltatott le s végrehajtás alatt áll s ezen 
szomorú helyzet, a legmélyebb fájdalommal tölti el a 
szegény hívek kebelét, mert minden pillanatban attól 
kell remegniek, hogy ima- és iskolaházuk, melyet csak 
egy pár év előtt nagy áldozattal uj fedéllel láttak el, 
a küszöbön álló elkerülhetetlen végrehajtás által, ezen 
terhes adóhátralék miatt, nagyon csekély áron fog el-
árvereztetni s nem lesz többé oly szent helyök, hol az 
élet nehéz küzdelmei között lelkűknek enyhületet talál-
janak, az örökkévaló Istent imádhassák, bánatos keser-
veiket elpanaszolhassák s gyermekeiket saját hitelveik 
szerint magyar nyelven és szellemben taníttathassák ; 
sőt ha ezen szomorú válság bekövetkezik, egyházi léte-
zésök is megszűnik, s mint szétkergetett nyáj pusztul-
niok s veszniök kell. Es ezt előre látnunk annyival fáj-
dalmasabb, mert ez a kisded egyház Budapest közelé-
ben Szent Endre városának 5000 lelket számláló több 
nyelvű és nemzetiségű lakosai között — úgyszólván — 
egyedül képezi a valódi magyarságot. 

Oh ti lelkes honfiak és honleányok, a Krisztusban 
szeretett atyámfiai ! kik előtt még szent a haza, a vallás 
és a nevelés féltékeny ügye s kiket az isteni gondvise-
lés meg is áldott : tekintsetek reánk szánakozó — kö-
nyörülő szivvel: legyetek megmentő védangyalaink ; ne 
engedjétek, hogy ez a — bár csak egy maroknyi — 
prot. magyar nép, az élet ily mostoha körülményei 
miatt elvesszen, és idegen nyelvű — meglehet ellensé-
ges — nép közé beolvadjon ; kérünk, nyújtsátok ki fe-
lénk áldott kezeiteket, hogy kiszabadulhassunk e nagy 
veszedelem örvényéből, hogy a magyar prot. Sionnak 
ezen kisded árva leánya ismét uj életre kelhessen s 
magasztos hivatásának megfelelve buzgó hálát adhasson 
az Úrnak a szabaditásért. 

S minthogy a baj oly nagy és oly közel álló, 
alázattal felkéretnek szánandó sorsunkat szívökre vevő 
kegyes lelkek, hogy kegyadományaikat a szentendrei ev. 
ref. lelkészi hivatalhoz kegyeskednének mielőbb és egye-
nesen küldeni. Minden ilynemű küldemény a leghálásabb 
köszönettel — esdő szózatunkat közlő hazai lapok út-
ján — nyugtatni és közöltetni fog.*) 

A segélyért esdő egyház megbízásából és nevében 
Sedivi János, 
ref. h. lelkész. 

I R O D A L O M . 
A magyarországi prot. egylet kiadványai XVII. 

köt. Prot. Theol. Könyvtár. Szerkeszti Kovács Albert. 
XIII. köt. Magyar prot. egyháztörténelmi monographiák. 
írták Szilágyi Sándor, Karsay Sándor, Szeremlei Sámuel, 
Jakab Elek, Szabó Károly. Terjedelme 144 lap. 

Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. 
Kiadja a Magy. Tud. Akadémia. IX. köt. III. szám, 1881. 
Nyelvünk ujabb fejlődése, Ballagi Mór rendes-tagtól. Ára 
20 kr., kapható a m. tud. akadémia könyvkiadó-kiva-
talában. 

Aradon Réthy L. és fiánál megjelent : Iiövid vezér-
fonal az ev. hitoktatáshoz, különös tekintettel a konfirmá-
cióhoz való előkészületre. Összeállította Stiegler Gusztáv, 
ev. lelkész. 32 lapnyi füzet, mely dióhéjban népszerűen 
adja elő a konfirmációhoz szükséges tudnivalókat. Nagyon 
ügyes dolog, hogy szerző az utolsó §.-ban bőven adja elő 
az ev. és r. kath. vallás, valamint az ev. és ref. vallás 
közti főbb különbségeket. Megrendelhető Aradon a szer-
zőnél Ára ? 

Táborszky és Parsch zenemű-kereskedésében Bu-
dapesten megjelent: „A toborzás4 Rátkay László eredeti 
népszínművének legkedveltebb dalai. 1. Gyöngyvirág a 
bokor alján. 2. Zöld leveles koszorú. 3. Kék csillaggal 
van tele. 4. Harmat van a faluban. 5. Barna kis legény-
nek. 6. Haj ! egyszer egy kis menyecskének. 7. Haris 
szállong künn a réten. 8. Sikos a hó. Pmekhangra zon-
gora kisérettel (vagy zongorára külön) alkalmazta Erkel 
Elek. Ára I frt 50 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. A magyar tudományos akadé-

mia, a Révész Imre fölölti emlékbeszéd megtartására 
Ballagi Mór akad. rendes-tagot kérte föl, ki a fölszólí-
tást elfogadta. — A nagyszalontai egyházmegyei Nagy-
Harsanyban febr. 27-én ref. lelkészszé Szűcs József ot-
tani segédlelkész választatott meg, ki ennek előtte Nagy-

*) Kéretnek a .Vasárnapi Újság,c ,Országvildg«, »]Ion€ est 
»Egyetértés' szerkesztői, ezen esdő szózat szives közlésére. 9. J. 



Szalontán mint tanár, évekig köztiszteletben és közsze-
retetben működött. — A lukai (Zemplénmegyei) ref. 
egyház, mint nekünk írják, legközelebb egyhangúlag 
lelkészszé választotta Fürjész Tamást, ki az elhunyt Szi-
nyei András lukai lelkész mellett körülbelől két évig 
segédlelkész volt. — A Nagy Szalontai egyházmegyébe 
kebelezett fekete-gyarmati ref. egyházban üresedésben 
volt lelkészi hivatal folyó hó 13-án töltetett be : egyhan-
gúlag Dr. Márk Ferenc eddigi időközi lelkész választa-
tott el. N.-Zerind, március 15. Bán József, ref. lelkész 
— Monor vidékén felekezetnélküli tanitóegylet alakult, 
melynek jegyzőjévé Fazekas Zsigmond gyömrői, pénz-
tárnokává Szabó Károly monori ref. tanitó választatott; 
Borzsák Benő monori ref., és Pittner Dénes péterj ev. 
tanitók a választmány tagjaivá lettek. — Lapunknak 
írjak, hogy a hejcei (Abauj m.) ref. egyház lelkészévé 
Kiss József szinai s. lelkész választatott. 

* A sárospataki főiskolai akad. ifjúság, mint min-
den évben, ugy az idén is megünnepelte márc 15-két. 
Délután a főiskolai imateremben, este pedig a varoshá-
zán hangversenyt rendezett, mely igen jól sikerült. Az 
ünnepélyt táncvigalom fejezte be, melyen körülbelől 70 
pár vett részt. 

* Március 15-két Debrecenben a ref. főiskolai ifjú-
ság fényesen ünnepelte meg, testületileg, roppant nép-
tömeg kíséretében vonulva ki a honvédsirokhoz, a tűzoltók 
zenekarának indulója mellett. A temetőben, miután a 
íőiskolai énekkar szokott szabatossággal adta elő a 
»Hazádnak rendületlenült4, Gresner Imre II. éves theo-
logus szavalta el Petőfinek „A magyar nemzethez* című 
költeményét. A közbeeső ének elhang >ztával Nagy Ká-
roly esküdt-felügyelő lépett az emelvényre, s egy az 
ifjúi tűz- és lelkesedéstől áthatott beszédben emlékezett 
meg a nagy napról. A honvéd-emlékszobornál, hová a 
temetőből vonult az ünnepélyes menet, Kiss Sámuel 
szavalta igen hatásosan és szépen Kovács Gyulának 
„Árpád síri álma* című költeményét. Az emlék meg-
koszorúzásával és az „Isten áldd meg a magyart* elének-
lésével ért véget a magasztos ünnepély. — Eperjesen 
az ev. jogakadémia itjusága a kollégium nagy termében 
ülte meg marc. 15-ike ünnepét. Desevvfíy Arisztidnek 
a terem karzatán levő életnagyságú képe mellett két 
gyönyörűen díszített nemzeti zászló lengett, melyek alá 
sorakozott 1848-ban a kollégium ifjúsága 11 órakor 
vette kezdetét ez iinnep; mely a következő sorrendben 
folyt le : „Szózat* énekelte a theologiai dalegylet. Alkalmi 
beszéd, Prihoda Ete'e testületi elnöktől. „Előre!* Tóth 
Kálmántól, szavalta Horváth Ödön. „Marseillaise* éne-
kelte a theol. dalegylet. „Az aradi golgotha* költemény, 
irta és szavalta Kósa Barna. „DesewfYy Arisztid emlé-
kezete* szónoklat, tartotta Papp József. „Hymnus* éne-
kelte a theol. dalegylet. 

* Gyomáról márt. 16-iki datummal e sorokat vet-
tük : A még emberemlékezet óta ily magas fokot nem 
ért vizárral, több nap óta csaknem a kétségbeesés har-
cát küzdjük. Határunkba szakasztott a viz s jön a város 
felé, midőn e sorokat irom. Szerencse, hogy e nyáron 
középutat emeltünk, de a mely még lágy és gyenge. 

Egy utász század katona is jött segítségül. Reményünk 
ingadozik, miután vasárnap este óta az erős szél folyvást 
a városi oldalt támadja. Csak az Istenben bizunlc; Kő-
rös- Tárcsát (Szabó János esperes ur gyülekezetét) tegnap 
este elöntötte. A nép a kimaradt negyedre (templomtér) 
menekült, a házak omlanak. Garzó Gy. 

* Értesítés. A nagykőrösi dunamelléki ref. egy-
házkerületi tanítóképző intézetben a tavaszi tanitóképe-
sitő vizsgálatok folyó év ápril hó 21-ik s következő nap-
jain fognak megtartatni. A kellően fölszerelt folyamod-
ványok nt. Eiló Lajos ref. lelkész úrhoz, mint a vizsgáló 
bizottság elnökéhez Nagy-Kőrösre küldendők. Magyar 
Antal igazgató. 

* Bács-Kiskéren a minap botrányos eset történt, 
mely, ha a felsőbb hatóság jóvá nem teszi, compro-
mittálta volna ev. egyházunkat. Az ev. iskolából u. i. a 
magyar nyelv kiküszöböltetett, gyerekektől a magyar 
kézikönyvek elszedettek, a falitáblak leszedetvén elszál-
líttattak a faluházára és a tanitó eltiltatott a hangoztató 
módszer használatától. Koch József ottani lelkész, midőn 
ez eljárás ellen a gyűléseken hiaba tiltakozott, jelentést 
tett az illetékes körlelkésznél, ki bejelentvén az ügyet 
a bács-szerémi ev. esperességi iskolaszék elnökénél, az 
kiment a helyszínére, s ott szerzett tapasztalatairól tu-
dósitá az esperességet, mely ennek folytán úgy intéz-
kedett, hogy az iskolaszéki tagokat hivatalukból elmoz-
dította s önkénykedésükről Bács-Bodrog megyéhez je-
lentést terjesztett fel. A megye ezen esperességi jelen-
tésre a járási szolgabírót vizsgálat végett a helyszínére 
küldötte ki. Szeretnők tudni mi indította a bács-kiskéri 
birak uraimékat említett fonák eljárásukra? Mert bács-
kai hazafias ev. németjeinkről nem tehetjük föl, hogy 
megtagadva összes mulljokat, most egyszerre ellenséges 
állást foglalnának el a magyarság ellen ! ? Valószínű, 
hogy valami másban rejlik a dolog nyitja-

* A szegedi evang. egyház azon kiváló szerencsé-
ben részesült, hogy szerény körében a bányai egyházke-
rület küldöttségét üdvözölhette. Folyó hó 5-én délben 
egyházkerületünk felügyelője Fabinyi Teofil ur érkezett 
meg Zsigmondy Vilmos, országgyűlési képviselő és Osz-
troluczky Géza békési egyházmegyei feliig) elő urak 
kíséretében, ugyancsak azon nap este dr. Szeberényi 
Gusztáv superintendens ur s vele Áchim Ádám, békési 
egyházmegyei esperes és Szeberényi Andor nagylaki 
lelkész urak. Másnap a reáliskolában a kerületi bizottság 
jelenlétében istenitisztelet tartatott, mely alkalommal 
alolirt mondott egyházi beszédet, alapul vévén fel I. kor. 
III. 11 —17. Istenitisztelet után superintendens urunk 
buzgó imájában Isten áldását kérte a gyülekezetre, 
mire a szép számú tagokból álló rendkívüli egyházi köz-
gyűlés megnyittatott — a bizottság elnöklete alatt. 
Ezután Fabinyi Teofil ur a közgyűlés elé terjeszti a 
kerületi bizottságnak a szegedi egyházra vonatkozó meg-
állapodását, ennek értelmében határozatilag kimondatott, 
hogy még ez év tavaszán foganatba vétetik az építkezés, s 
hogy az egyház legégetőbb szükségeinek kielégítésére 



szolgáló imaterem, lelkész- és egyházfilakás felépítésére 
12.000 frt, megszavaztatik. A benyújtott tervek meg-
vizsgáltatván, ezek közül a legcélszerűbbet Zsigmondy 
Vilmos ur egy bpesti építész által eszközlendő némi 
módosítás céljából magával vitte. Ezen intézkedésben a 
közgyűlés megnyugodott. S miután ő méltósága, a bi-
zottság világi elnöke az eddig a kerület által kezelt 
pénzekről szóló iratokat és takaréktári könyveket az 
egyház gondnokának átadta s miután kijelentette azt, 
hogy ezután a szegedi egyház a békési esperesség, mint 
közvetlen egyházhatóság ellenőrzése alatt szabad önkor-
mányzati jogkörében mozoghat s végre miután egyhá-
zunk a veszedelem nehéz napjaiban s az ezek után be-
következett válságos körülmények között az egyház-
kerület atyai gondoskodásáért s a mi érettünk saját 
költségén ide fáradt bizottságnak körünkben szives idő-
zéseért meleg köszönetet nyilvánított : Superintendens 
urnák a gyülekezetre Isten legszebb áldásának kíváná-
sával a szegedi ev. egyház történetében oly nevezetes 
rendkívüli közgyűlés véget ért. Vajha az elnökségnek a 
hívekhez intézett igazán szívből jött és szívhez szóló 
intő és buzdító szavai megteremnék az óhajtott siker, 
az élő hit és kereszténvi buzgóság áldott gyümölcseit ! 
Áldottak legyenek azok, a kik jöttek hozzánk az urnák 
nevében ! Thomay József, evang. lelkész. 

* Gyászhírek. Ifj. Svehla János és neje sz. Lipták 
Júlia, Svehla Zsuzsanna, özv. Dedinszky Károlyné, 
Svehla Gusztáv és neje sz. Lipták Matild ; Svehla Ede 
és neje Bartholomaeidesz Antónia saját és gyermekeik 
nevében szomorodott szívvel jelentik felejthetetlen sze-
retett atyjuk, ipjuk, nagy-, illetőleg szépapjuk Nt. id. 
Svehla János jubilált és nyugalmazott evang. lelkésznek 
márc. 14-én, élte 80-ik, lelkészkedése 57-ik évében vég-
elgyengülés következtében történt gyászos kimúltát. Hűlt 
tetemei f. hó 17 én tétettek örök nyugalomra Szinóbá-
nyán *) Béke hamvaira ! 

N E C R O L O G . 

Scholtz József, nyugalmazott iglói gymnas. tanár 
szül. 1798. jun. 26-án Leibicon, Szepesmegyében, polgári 
szülőktől; algymnasiumi tanulmányait egy osztály kivite-
lével, melyet a magyar nyelv elsajátitasa végett Miskol-
con töltött, a késmárki lyceumban végezte be jeles si-
kerrel, a honnan már 1818-ben az iglói progymnasiumba 
az akkor fennálló donatista osztály tanárának hivatott 
meg. Ezen osztályban működött általános megelégedésre 
és a latin nyelv elemeit nagy sikerrel tanítva 1853-ig, 
midőn t. i. a Thun-féle „Organisations-Entwurf* követel-
ménye szerint az iglói ev. progymnasium is algymnasi-
ummá átalakíttatott. Ekkor őt, mint teljes erőben működő 
tanárt az ev. egyhazgyülekezet az algymnasium I-ső és 
II-ik osztályaba attevén, a latin és német nyelv tanitá-

•) Necrologot kir a Saerk. 

sával bízta meg. Ez állásban ülte meg 1868-ban 50 éves 
jubileumát a szomszéd tanintézetek képviselői és számos 
tanítványa jelenlétében; mely alkalommal még azon 
öröm is érte, hogy ő Felsége által érdemei elismeréseül 
a koronás arany érdemkereszttel, a hálás egyházgyüleke-
zettől pedig ezüst billikommal kitüntettetett. Szeme akkor 
már igen gyenge volt, de azért nyugdíjaztatásról még 
hallani sem akart ; mígnem a következő évben szembaja 
olyan mérveket öltött, hogy már komolyabb bajtól kel-
lett tartani és így a nagylelkű ev. egyházgyülekezet 
1869-ben teljes fizetéssel nyugalomba helyezte. 

Szembaja a következő években szerencsés orvosi 
műtét által orvosoltatván, még 111/, évig élvezte a meg-
érdemlett nyugalmat, folyvást érdeklődve a főgymnasium 
sorsa felől, melyen egész lelke csüngött, mígnem f. évi 
márc. 7-én nehany napi betegség után 83 éves korában 
jobb létre szenderült. Hűlt tetemei márc. 9-én a helybeli 
lakosság és a tanuló-ifjuság általános részvéte mellett 
örök nyugalomra kisértettek. Sirjánál Nt. Fábry János, 
alesperes és helybeli lelkész megható beszédben ecsetelte 
a megboldogult szerzett érdemeit; míg utána Guhr Már-
ton, a gymnasium jeles igazgatója, a tanári kar és ta-
nuló-ifjuság nevében mondott rövid búcsúbeszédet. Nyu-
godjék békében a megboldogult aggastyán, ki a hazának 
15 éven át munkás polgárokat és jó hazafiakat nevelt! 

A D A K O Z Á S O K . 
Az országos protestáns árvaházra: Kovács Antal 

felsőbaranyai ref. főesperes az egyházm. részéről 101 frt 
8 kr. (Ehhez járultak : Márfai egyh. 50 kr., Farkas Lajos 
márfai leik. 1 frt 50 kr., Viszlai egyh. 50 kr., Ambrus 
József viszlói leik. I frt., Somogyi Pál viszlói tanitó 1 frt., 
Rádi egyh. 50 kr., Paksy Gedeon rádi leik. 50 kr., Ba-
gaméri Károly rádi tanitó 50 kr., Kórosi egyh. 30 kr., 
Aderjási egyh. 1 frt., Szendi Lajos aderjási leik. 50 kr., 
Mindszenti egyh. 50 kr., Király Imre mindszt. bogádi 
leik. 50 kr., Bogádi egyh. 50 kr., Mecskei egyh, 1 frt., 
Nagy Imre mecskei leik. 1 frt., Csath Ferenc mecskei 
tan. 50 kr., Ronátfai egyh. 50 kr., Katádfai egyh. I frt., 
Kovácsi István katádfai leik. 1 frt 20 kr., Büdösfai egyh. 
50 kr., Bicó Ferenc büdösfai leik. 20 kr., Tóth Pál 
büdösfai tan. 20 kr., Farkas Emil nagypeterdi leik. 
ur 50 kr., Rekettye Pál nagypeterdi tan. ur 20 kr., N. 
Vatyi egyh. 50 kr., Bátori Istv. n.-vátyi leik. 50 kr., 
Üveges Sándor n.-vatyi tan. 50 kr., Szt. Erzsébeti eh. 50 
kr., Boros Péter Szt.-Erzsébeti. leik. 1 frt., ifj. Somogyi 
Pál Szt.-Erzsébeti s. t. 20 kr., Tótkereszturi egyh. 50 
kr., Csete István tótkereszturi előimádkozó 20 kr., Füstös 
János botykai leik. 50 kr., Tarcy Gyula botykai tan. 20 
kr. Kis-peterdi leányegyh. 50 kr., Kecskeméti Józs. Kis-
Peterdi előimádkozó tan. I frt., Becefai egyh. 50 kr., 
Nagy Bertalan becefai leik. 50 kr., Dorner Pál becefai 
tanitó ur 30 kr., Kossá János dancsházi leik. 1 frt., 
Fazekas József dancsházi tan. i frt., Okorági egyh. 1 



frt., Monosokori leányegyh. i frt., Kákicsi egyh. i frt., 
Benkő Sándor kákicsi leik. i frt., Füstös Mihály kákicsi 
tanitó 50 kr., Marocsai leányegyh. 50 kr., Varga Pál 
marocsai élőim. 1 frt., Hetesi Victor Dr. foki leik. 1 frt., 
Iványi egyh. 50 kr., Kimiti László iványi leik. 1 frt., Hodos 
János iványi tan. 20 kr., Séllyei egyh. 50 kr., Zsoldos 
Lajos séllyei tan. 50 kr., Bogdásai egyh. 50 kr., Horváth i 
József bogdásai leik. 50 kr., Markoci leányegyh. 50 kr., 
Ör. Iványos Sámuel markoci élőim. I frt., Zalátai egyh. 
8 kr., Garzó Pál zalátai tan. 20 kr., Piskói egyh. 50 
kr., id. Fejes Sándor leik. Piskó 20 kr., Losonci Fe-
renc piskói tan. 20 kr., Kemsei 1. egyh. 50 kr., Hetessy 
Károly kemsei élőim. 20 kr., Luzsoki egy. 50 kr., iíj. 
Fejes Sándor luzsoki leik. 50 kr., N.-Csanyi 1. egyh. 50 
kr., Fejes Zsigmond N.-Csanyi élőim. 50 kr., ifj. Ivanyos 
Soma Kis-Csányi leik. 1 frt., Bagaméri Benő K.-
Csányi tan. 1 frt., Besencei egyh. 50 kr., Szűcs Jó-
zsef besencei leik. 1 frt., Peti János besencei s. leik. 50 
kr., Páprádi 1. egyh. 50 kr., Kakas Gábor páprádi élőim. 
1 frt., Vaiszlói egyh. 50 kr., Berki József hiricsi leik. 
50 kr., Szilágyi István hiricsi tan. 50 kr., Vejti egyh. 
50 kr., Bús Lajos vejti leik. 50 kr., Kis-szt.-Mártoni egyh. 
50 kr., Molnár István Kis-szt.-Mártoni leik. 1 frt., Hid-
végi egyh. 50 kr., Szűcs János hidvégi leik. 1 frt., Cúni 
egyh. 50 kr., Horvát Pál cúni leik. 50 kr., Kémesi egyh 
50 kr., Vágó Lajos kémesi leik. 1 frt., Fejes Lajos 
kémesi tan. 50 kr., Piski leányegyh 50 kr., László János 
piski élőim. tan. I frt., Szaporca Tésenfai egyh. 2 frt., 
Kovács József Szaporca Tésenfai tan. I frt., Ipacsfai egyh. 
I frt., Borbély László ipacsfai leik. 1 frt., Kovácsidai egyh. 80 
kr., Kovács Sándor Kovácsidai leik. 1 frt., Szerdahelyi 

egyh 1 frt., Badic György szerdahelyi leik. 1 frt., 
Csepeli egyh. 50 kr., Bosznai Sándor csepeli 1. I frt., 
Cirbus István csepeli tan. 50 kr., Csehi egyház 50 
kr., Molnár István csehi leik. 1 frt., Balla Dániel csehi 
tan. 40 kr., Szabó József dr.-palkonyai leik. 50 kr., 
Dávid Lajos dr.-palkonyai tan. 50 kr., Dr. Szabolcsi 
egyh. 50 kr., Bernát István Dr. Szabolcsi leik. 1 frt., 
Gordisai egyh. 50 kr., Bajó Károly gordisai leik. I frt., 
Matyi egyh. 1 frt., Szakács Lajos matyi leik. 1 frt., Nyerges 
Ferenc matyi tan. 50 kr., Haraszti egyh. 50 kr., Svarkai 
Lajos haraszti leik. 1 frt., Beregszászi Gusztáv oldi 
leik. 1 frt., Kmett Gerő oldi tan. 50 kr., N.-falui 
egyház I frt., Kossá Károly nagy-falui leik. 1 frt., Váradi 
Gyula n.-falui tanitó 50 kr., Beremeni 1. egyh.. 50 kr., 
Bozzai István beremeni előimádkozó 50 kr. Zágo-
nyi György n.-harsányi tanitó 50 kr., Kis-harsányi 
egyh. 50 kr., Hoffer Károly kis-harsányi leik. 1 frt., 
N.-tótfalui egyház 50 kr., Kis-tótfalui egyház 1 frt., Máté 
Balázs kis-tótfalui leik. 50 kr., Bissei egyh. 50 kr., Nagy 
István bissei leik. 1 frt., Lukács Sándor bissei tan 50 
kr., Túronyi egyh. 1 frt., Kerek Sándor túronyi leik. 
1 frt., Garéi egyh. 1 frt., Mészáros István garéi leik. I 
frt., Szavai egyh. 50 kr., Czúcz Lajos szavai leik. 1 frt., 
Tóth István szavai tan. 50 kr., Csarnotai egyh. 1 
frt., Szt. Györgyi József csarnotai leik. I frt., Fábián 
harkányi leik. 1 frt., Király Károly harkányi tan. 50 
kr., Szeremlei Gyula gyüdi tan. 30 kr., Siklósi egyh. 1 
frt., Sárközy Kálmán terehegyi tan. 5 0 kr., S z ű c s Dániel 
siklósi tanitó. 1 frt.). — Kovács Antal főesp. évi tagsági 
dija 6 frt. 

Szer le. 

Lelkészek, kántorok, tanítók figyelmébe! 
Losonczy László elhunyt jeles népköltőnk s 30 évig működött főiskolai irodalomtanár 

ẐKIesergő Lant" 
cimű műve, mely gyászkölteményeket, népies búcsúztatókat, halotti énekeket és sírverseket tartalmaz, 
még pár száz példányban leszállított áron kapható. Ezen 16 tömött ívet magában foglaló műnek 
ajánlata felesleges. Szaklapok és szakféríiak e mű megjelenésekor róla nagy elismeréssel és dicsé-
rettel nyilatkoztak, és azt temetési használatra, felekezeti külömbség nélkül — lelkészek-, kántorok-
és tanítóknak melegen ajánlották. 

A mü kapható Czef/léclen 1 frt 30 krért utánvét vagy a pénz beküldése mellett a szerző 
fiánál Losonczy Gyulánál. (Előbbi ára 2 frt volt.) 4 _ 4 

Z E Z ó Z t s s u i Z L a u j o s ^ é t l 
Budapes te xi, I~\7~_ ker. IKL á ro lyu t ca 1 sz. 

megjelent: 
Szász Károly. Az egyházi évkor. Ünnepi prédikációk. 240 lap. Ára 1 frt 50 kr. 
Szász Károly. Halotti imák. 2-ik bővített kiadás. Egészen vászonba kötve 2 frt 40 kr. 
Zombory Gedő. Egyházi beszédek ünnep és vasárnap délutánra. I-ső füzet . . . . 1 frt 20 kr. 
Margócsy. Prot. egyházi beszédtár. VI ik kötet 1 frt 20 kr. 

Megrendeléseknél legcélszerűbb az árt postautalványon beküldeni, mely esetben a kívánt 
mű bérmentve küldetik meg. 2—0 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: iDr. Ba.lla.g-i ü v ü ó r . DEUTSCII M.-féle művészeti intézet Budapest. 



Huszonnegyedik évfolyam. 1 3 . SZ . Budapest, 1881. március 27. 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LA?. 

SZERKESZTŐ-
és 

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

El őfizetési dij: 
H e l y b e n házhozhordással 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. 

Hirdetések dija: 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdi 

külön 30 kr. 

D̂F" Teljes számú példám.•yolclcsLl :miri.d.ég- szolg-éillia.iij.iik-

Tarczy Lajos meghalt. 
Alig hogy felocsúdtunk a fájdalmas levertségből, melybe egyházunk díszének, Révész 

Imrének hirtelen jött halála ejtett, midőn közéletünket ért ujabb, egyhamar nem pótolható 
nagy veszteséget k ell jelentenünk. 

Tarczy Lajos, tanügyünknek s a tudománynak veterán fölkentje és több mint 
félszázadon át nagysikerű mívelője, f. hó 20-án bevégezte, áldott működésével csaknem 
egyidejűleg, életét is. 

Tarczyval a nemzeti mívelődés egyik leghivatottabb mestere szállott sírba, kiről 
bátran elmondhatjuk a költővel, hogy ^ érdemét a jók, nemesek s jövendő századok áldják.<c 

Nem is kételkedem, hogy valamíg a hálás kegyelet élni fog, addig Tarczy nevének 
emléke, dacolva az idők mohával, magas helyet foglaland a nemzet lelkében. 

Negyvennégy éve annak, hogy én is e nagy mesternek lábainál ültem, lesve ékesen 
szóló ajkairól a tudomány igéit. Azóta sok világot láttam, sok tanteremben fordultam meg, 
de Tarczy szabatos, észfejtő és ihletet keltő előadásaihoz fogható tanítást keveset hallottam. 

Módszeres gondolkodással és a világos gondolat megkapó kifejezésével Tarczynál 
még az a ritka tehetség is párosult, hogy tanitványai szelleméhez alkalmazkodni tudott, s 
bár azoktól mindig csak erejükhöz mért munkát kívánt, lelkesítő bátorítása abban is segé-
lyükre volt, hogy mind feljebb-feljebb törjenek. 

Ez volt tanitói nagy sikereinek egyik forrása, a másik pedig az, hogy modern ember 
volt a szó legteljesebb értelmében, tele érdeklődéssel minden iránt, a mi emberi, de távol 
minden üres ábránd és fellengősségtől. Nem követelt elérhetetlen hősi erényeket, hanem 
azt kivánta tanítványaitól, hogy értelmüket kifejtve, képesek legyenek helyüket az életben 
mint polgárok és hazafiak becsületesen betölteni. 

Mint Hegel tanítványa az idealizmust ki nem zárhatta ugyan életnézeteiből; de azt 
egyedül a vallás és a művészet körében tartotta jogosultnak, míg a gyakorlati életben, 
még a hazafiság terén is, hol leginkább lelkesült, kézzel fogható reális céloknál egyebet 
nem ismert. Minthogy pedig azon ritka választottak közé tartozott, kik a körre, melyben 
működnek, szellemük bélyegét rányomják: innen magyarázható, hogy kimagasló tanítványai 
közt egyfelől Petőfit, Jókait találjuk a korlátlan eszményiségből folyó műalkotásaikkal, 



másfelől tisztán reális irányú férfiakat látunk, mint 
Kerkapoly és Kozma. 

Elég nagy időt élt, hogy áldott munkás-
sága érett gyümölcseit szemlélhesse és azokban 
gyönyörködhessék; a jó Isten megengedte érnie, 
hogy mielőtt körünkből elköltözött, a mult évi 
november 5-én rendezett jubileumán tanítványai 
ezreinek hálás elismerésében, s a nemzet egy-
hangú dicséretében részesüljön, mit nagybecsűvé 
tett különösen az, hogy félszázados becsületes 
munka rég kiérdemlett jutalma volt. 

Halála órajában bátran elmondhatá: ^Elvé-
geztem a munkát, melyét rám biztál, hogy meg-
tegyek : most tehát dicsőíts meg engemet, Atyám! 
te magadnál.€ 

Ballagi Mór. 

Visszapillantás a ref. konventnek 
különösen tanügyi javaslataira. 

A konvent, mely a zsinati előmunkálatok 
elkészítésére volt hivatva, bevégezte üléseit. Egy-
házunk ezen közelebbi három év alatt valóban 
férfias munkával birkózott meg. Elkészítette a 
zsinati és egyházszervezeti, az összes tanügyi, 
egyházi, bírósági és törvénykezési javaslatokat; 
ezen kivül készített javaslatot a nagy horderejű 
domestika létesítése céljából; tanácskozási tárgyul 
felvette a missiót, a Gusztáv-Adolf-egylettel való 
összeköttetés tervét, s egyházunknak több égető 
sebét. Es a fentebb említett javaslatoknak nagyobb 
részét elkészítette ugy, hogy azokra nézve felhasz-
nálta egyházunknak úgyszólván összes szellemi 
erejét; mert hiszen a konventi megállapodások 
előtt kiadattak azon javaslatok az egyes egyház-
megyéknek, kerületeknek, a főbb intézeteknek, 
kerületi és egyetemes tanügyi-, úgyszintén konventi 
kisebb és nagyobb bizottságoknak, s e mellett a 
sajtó sem veszteglett némán. 

Ily sok oldalú meghányattatása után a mi 
egyházi és iskolai dolgainknak méltán kérdi a 
világ s kérdjük önmagunk is, hogy mi tehát az 
eredmény ? A végleg megállapított javaslatok 
megfelelnek-e azon várakozásoknak, melyeket nem-
csak mi reformátusok, de egyébb vallású honfi-
társaink is ezen tanácskozásokhoz kötöttek ? 

Az egyházunk körén kivül álló nagy közön-
ség kevésbbé érdeklődik a mi egyházi szerveze-
tünk, vagy bíróságunk, domestikánk, az ilyes félék 
iránt; hanem annál nagyobb figyelemmel kiséri 
a tanügy terén történő intézkedéseket, javaslatokat, 
s azon közönség szószólói s irányadói, t. i. a po-
litikai hírlapok Jközül többen — meg is tették 

j észrevételeiket a konventnek ez érdemben hozott 
1 határozataira, alig hogy a konvent ajtaja bezáró-

dott. Es ezen észrevételek, birálatok épen nem 
kedvezően hangzottak. Még az irántunk jó indu-
latú s mérsékelten szóló lapok is kérdésbe teszik, 
hogy Vajon ezen >derék testületnek, a konvent-
nek* sikerült-e a felekezet érdekeit a hazai kultura 
követelményeivel szerencsésen összeegyeztetni, s 
hogy ez utóbbinak a legjogosabb kívánságai előtt 
is nem zárkózott-e el a konvent szűkkeblüleg; 
és nem formulázott-e némely elvet oly tág érte-
lemben, hogy a javítás sok esetben egyes kisebb 
testületek önkényére, s pillanatnyi akaratára van 
bizva, s ez által az egészen illuzoriussá válik. Még 
inkább megbotránkozik a bírálók mindegyike azon, 
hogy a konvent a tanári fizetéseknek még á 
Molnár A.-féle javaslatban levő minimumát is, 
mely pedig az államinál kisebb, vonakodott meg-
állapítani s ez által a tanároknak tisztességes 
existentiát biztosítani; hogy nem intézkedett ha-
tározottan a tanintézetek kellő felszerelése, az 
egy-egy osztályba felvehető növendékek számának 
megállapítása s a szakszerű felügyelet iránt. Sőt 
megengedte — legalább vita tárgyává tétetni azon 
kérdést, hogy a tanárok élethossziglan választas-
sanak-e vagy ne, s hogy a főiskolai tanár kötelez-
hető-e 12-nél több óra adására hetenkint vagy 
nem ? 

Részben ezen helytelenítő észrevételek, de 
másfelől egyházunk és iskoláink érdekei is kész-
tetnek, hogy konventünk tanügyi határozataira 
egy-két megjegyzést tegyek. 

Teljesen értem, hogy a konvent munkálatai 
ellen az idézettekhez hasonló kifogások tétettek, 
mert hiszen a nagyobb politikai lapok tanügyi 
rovatainak, annyival inkább a tanügyi lapoknak 
vezetői rendesen oly férfiak, kik kiválóan a tan-
ügygyeí foglalkoznak, erejük legjobb részét ennek 
szentelik, s kik e mellett egészen a modern kor 
szülöttei s tisztelői, előttük a legújabb időknek 
legjelesebb tanintézetei, tanítási s nevelési elvei 
lebegnek, következőleg oly férfiak, kik zsinórmér-
tékül a modern kulturának — némileg talán túl 
is hajtott — követelményeit használják, s ha e 
követelményeknek egyházunk javaslatai nem fe-
lelnek meg, készek azokat azonnal többé kevésbé 
elitélni. 

Hogy pedig ezen javaslatok nem ütik meg 
azon mértéket, az kétségtelen. Többféle oka van 
ennek. A protest. egyház, igaz, hogy a haladás, 
s folytonos javítás elvét hirdeti, és igy született 
szövetségese minden téren a józan reformoknak. 
De a mi fő, egyházi hatóságaink, ha elméletileg 
nem tagadták is meg a haladás elvét soha, de 
gyakorlati intézkedéseikben meglátszik nem ritkán 
a conservativ szellem hatása is. Akár a theologiai 



vagy bölcsészeti, akár a nevelési tudományok, ha 
egy-egy nagyobb lépést tettek előre, az egyház 
törvényes hatóságai rendesen hátrább maradtak 
egy-két lépéssel, két három évtizeddel az ujabb 
vívmányok harcosai, annyival inkább előportyá/.ói 
megett, s hazai egyháztörténelmünk is számos 
példával tudná illustrálni, hogy az egyházi ható-
ságok miként akadályozák, sőt néha üldözték 
azokat, kik koruk uj s később általános diadalt 
nyert eszméi által megragadtatva, azoknak hazánk-
ban is előharcosaiul csaptak fel. Es ez igen ter-
mészetes, sőt némileg — tekintve az ily testü-
léteknek conserváló, moderáló hivatását — he-
lyeselhető is. Nagyon természetes, mert hisz azon' 
fő egyházi hatóságokat többnyire érdemekben 
megőszült s igy oly egyének alkotják, kik egy jó 
félszázaddal előbbi kor szülöttei, kik mint a reform 
eszmék bajnokai nőttek fel, és emelkedtek fel 
most elfoglak állásukba, csak hogy ők azon 
reformeszmék bajnokai voltak, melyek három-négy 
évtizeddel előbb hozták mozgásba a világot vagy 
hazánkat; oly férfiak alkotják, kik élethivatásuk-
nak tekintették a tanulást, a kor szellemével való 
haladást; haladtak is, ismerik is a legújabb idők 
vezéreszméit, s Telkük egyik felébe be is fogadták 
ezeket is; de azért lelkük másik s talán nagyobbik 
felével az ifjúi kebel melegségében megfogamzott, 
s általuk évtizedeken által ápolt eszméken s in-
tézményeken csüggenek. S így nem csoda, ha a 
mi ez idő szerinti egyházi hatóságaink is nem 
lelkesülnek oly hévvel a mai kor tanügyi reform-
eszméi mellett, mint lelkesülnek az ifjú harcosok; 
ha nem engedelmeskednek oly vakon a modern 
kultúrának még sok tekintetben ki sem próbált 
követelményeinek — ők, a kik a régi rendszert 
s régi usust nem tartják annyira kárhozatosnak, 
mint az uj idők reformerjei. Hiszen a mi régi 
berendezésű tanintézeteink is — gondolják s mond-
ják ők — mennyi jeles embert neveltek ugy az 
egyháznak, mint a hazának! 

A fő ok azonban nem ebben rejlik; mert 
hiszen az ezen javaslatokat tárgyaló egyházi és 
konventi testületeknek ugy ifjabb, mint idősebb 
tagjai között számosan voltak, kik a tanügyi dol-
gokat illetőleg is korunk műveltségének teljesen 
a színvonalán állanak, s mind az egyetemes tan-
ügyi bizottság, mind a konvent több pont tár-
gyalásánál világosan kimondotta, hogy videó me-
liora proboqne, de a viszonyok kényszeritő hatal-
mánál fogva ajánlom a kevésbé jobbat. Igen a 
viszonyok! Nagy zsarnokság ez. Üres konyhának 
bolond a gazdasszonya — mondja a példabeszéd, 
s másrészt mondhatná a példabeszéd, hogy a 
kinek pénze van, esze is van annak. Legalább a 
konventünk tudom, hogy bölcsebben intézkedett 
volna, ha egy tölt pénztár kulcsa lett volna ke-

zében, s nem kellett volna az ismeretes szegény-
ség miatt hol jobbra hol balra tekintgetnie, a 
sokféle nyomasztó viszonyokkal alkudoznia. Nem 
a belátás s akarat hiánya alakította azon tanügyi 
javaslatot olyanná, hogy benne az eszmények 
után haladó barátja a tanügynek minden lépten 
nyomon megbotlik, hanem nagyrészt olyanná 
alakították a viszonyok. A konvent egyik kezével 
iskoláink emelésén munkálódott, másik kezével 
pedig folyvást az iskolát fenntartó testületekre 
nehezedő terhet mérlegelte; s rajta volt és van 
a konvent, hogy tanodáink az ujabb kor által ki-
jelölt színvonalra felemelkedjenek; de irtózik azon 
gondolattól, hogy a mely intézeteink ezen vonalt 
azonnal meg nem közelítik, azokat végkép vissza-
taszítsa, megölje. Ez a legfőbb oka annak, hogy 
konventünk némileg félmunkát végzett. Igy p. o. 
mellőzte a tanári fizetés minimumának megállapí-
tását, mert ha aránylag csekély összeget állapít 
meg, ezt több iskolafenntartó testület hajlandó le-
hetett volna maximumul tekinteni, s ez által a 
tanári fizetés időnkénti javítása akadályoztatott 
volna; ha pedig oly fizetést állapít meg, mely a 

^ tisztességes * nevet méltán megérdemli, félő, 
hogy a tanintézet bezárását idézte volna elő. S 
ilyesféle okokból származtak a javaslatnak egyéb 
hiányai is. 

De hát hadd hulljon le a férgese — mond-
ják kivált az egyház körén kivül álló tanügyi 
barátok — legyen inkább kevesebb tanintézet, 
de jó, mint sok selejtes. A mely testület nem 
akar, vagy nem képes a kor kívánalmainak eleget 
tenni, az zárja be iskoláját. Ez az a keserű tanács, 
melyet egyházunk sehogy sem akar befogadni. 
Nagyon kedves gyermekei áz iskolák a mi egy-
házunknak, és hej nagyon rossznak kell annak 
a gyereknek lenni, a kit egy gyengéd szívű apa 
és anya meg tud tagadni, s enged vesztére ro-
hanni. Egyházunk szíve is nagyot dobban s meg-
rendül mindannyiszor, midőn egy-egy tanintézeté-
nek ajtaja véglegesen becsapódik. Siketté, ma-
kacscsá lesz a modern kultűra bármily hangos 
követelése előtt is, midőn neki gyermekét kellene 
kitagadnia, megölnie —•' gyermekét, de a ki egy-
szersmind istápja is neki. 

És nem csak neki, de nemzetének is. A 
középtanodáktól — mert hiszen főként ezek le-
begnek a javaslatot megtámadok szemei előtt — 
az utóbbii negyedszázad alatt igyekezett a divatos 
áramlat nemzetünket elidegeníteni, s miként 
ezelőtt négy évtizeddel divatos szólammá lett: 
Tengerre magyar! — ép ugy divatossá lett 
később • reális pályára fiatalság! Nem akarom 
az ezen pálya felé haladókat visszaterelni, mert 
bizony szükséges, hogy nemzetünk ezen irány-
ban is tért foglaljon, szükséges, hogy az anya-



giakra is gondoljunk, s ne bocsássuk idegen 
kezekre az oly állásokat s vállalatokat, melyek 
anyagilag busásan jövedelmeznek, s így a melyek 
gazdagokká tesznek közvetlenül egyeseket, köz-
vetve gazdaggá teszik a nemzetet. De másrészről, 
ne feledjük, hogy reánk magyarokra, értem ma-
gyar nemzetiségüekre nézve kiválóan fontosak a 
középtanodák, vagy is fontos az a neme a mű-
veltségnek, melynek előcsarnokát a középtanodák 
képezik. A magyar nemzetet ennyi idegen nem-
zetiség közepette nem csupán az tartotta fenn 
századokon keresztül, hogy a földbirtok nagy 
része magyarok kezében volt, hanem talán még-
inkább az, hogy e hazában magyarok voltak a 
birtokosai a klassikus műveltségnek s az ily piű-
veltséget igénylő hivataloknak, állásoknak, s azt 
hiszem, hogy jövőben is a nemzeti élet súlypontja 
ezen tényezőkön fog nyugodni. Magyarul beszélő, 
s magyar hangzású nevet viselő ember ugy lát-
szik lesz e hazában néhány évtized múlva elég, 
de bennünket nem a magyar beszéd tartott fenn 
a múltban sem — mert hiszen volt idő, mikor 
a nemzet színe és java a latint beszélte — a jö-
vőben sem az fog fenntartani, hanem a magyar 
szellem, az alkotmányos szabadságért lelkesülni, 
küzdeni, s mindent áldozni tudó szellem. Ennek 
a szellemnek pedig főélesztője a klassikus művelt-
ség, elterjesztője, érvényre emelője azon hivatalos 
állások, melyekhez csak a középtanodákon ke-
resztül juthatni. 

Nemzeti és nemzetiségi tekintetben nagy-
fontosságú kérdés az reánk nézve, hogy ezen 
állásokat a jövőben kik foglalandják el. A kik 
figyelemmel kisérik a középtanodai évi értesítőket, 
láthatják, hogy csupán a zsidók 25—33 százalé-
kát képezik a középtanodai fiatalságnak, pedig 
kivülöttük még nagyon sok más nemzetiségűek 
ülnek Horatius lábainál; az egyetemi fiatalságnál 
hasonlóul igen jelentékeny a nem magyar nem-
zetiségűek száma, és ha ez az évekkel együtt 
fokozatosan így halad, ha a magyar nemzetiség 
elveszíti nem csak a földbirtok nagy részét, de 
a szellemi suprematiát is; ha községi, megyei s 
országos tanácstermeinkben, a bírói székekben, 
az ügyvédi, orvosi, tanári állomásokon nem az a 
szívós, ezeréves viharok közt edzett magyar szel-
lem lesz uralkodó • akkor lehetnek művelt vagyo-
nos kereskedőink, iparosaink, földművelőink, be-
szélheti mind a 13 millió honpolgár a magyar 
nyelvet, de azért nemzeti szabadságunk lelett 
nem az a génius fog őrködni, mely azt ezer éven 
keresztül megvédette. 

Nem akarom én ezzel a reális pályák em-
bereinek jó hazafiságát kétségbevonni, avagy az 
általuk a nemzet életére gyakorolt befolyást ke-
vésre becsülni, sőt azt is tudom, hogy a francia 

burgeois vagy az angol polgári elem mily fontos 
szolgálatot tett időnkint a nemzeti szabadság 
ügyének; de nálunk, e sok mindenféle nemzetiség 
közepette, kétségkívül a honoratiorok osztálya 
az, mely döntő befolyást gyakorol a nemzet jö-
vőjének ilyenné vagy olyanná való fejlődésére. 
A sok ezer közül csak egy igen közel levő pél-
dára hivatkozom. Budapest ezelőtt félszázaddal 
még egészen, de ezelőtt két évtizeddel is nagy 
részében német város volt, a nemzeti ügy iránti 
jóakarat nem hiányzott polgárainál, nem a mű-
veltség s az az iránti érdeklődés sem; és mégis 
a míg ennek tanácsában a polgári elem volt a 
szóvivő, nem tudott sem magyaros, sem nagy-
városias színt ölteni. Míg ellenben az utóblDÍ 
másfél évtized alatt, mióta annak képviselő tes-
tületében a lateinerek is hely- és szavazatjogot 
nyertek, egészen ujjá született, s nem csak a 
magyar szellem, de a közműveltség, művészet, 
ipar, kereskedelem, minden egészen uj lendületet 
vett. Igaz, hogy több más tényezőknek is a be-
folyása mellett, de a főmozgató erőt talán mégis 
a tanácsterembe befurakodott classikus szellem 
képezte. 

Nagy fontosságúak a középtanodák egyebütt 
is, de talán még inkább nálunk, s különösen az 
ujabb időkben, a midőn a magyarokká letteket 
és leendőket kell magyarokká nevelnünk, a midőn 
a magyarul beszélő idegen származásuakba kell 
a magyar szellemet beoltanunk. Es épen ezen 
okból kiválóan fontosak a tiszta magyarság ke-
belébenlétező középtanodák, a minők kivétel nélkül 
az egyházunk által fentartottak. Ne törjenek azért 
az illetők pálcát egyházunk s konventünk felett, 
hogy ez annyira alkudozik a viszonyokkal, hogy 
minden áron igyekszik a kultura követelményeit 
a felekezeti érdekkel s e mellett a kisebb nagyobb 
egyházi testületek önkormányzati jogaival is össze-
egyeztetni. 

Ha azonban a középtanodáknak, kivált a fe-
lekezetünkbelieknek fontos hivatására rámutatok, 
ezt nem csupán a konventi intézkedések mente-
getése, de egyszersmind egyházi hatóságaink jó-
akaratú figyelmeztetése céljából is teszem. A Mol-
nár Aladár-féle iskolaügyi javaslatot, melynek ké-
szítésében szerzőt kiválóan a tanügy emelésének 
célja, s a mai kor uralkodó tanügyi elvei vezé-
relték, a külömbféle bizottságok, majd végül a 
konvent tetemesen megnyirbálta, leglényegesebb 
pontjait vagy egészen elvetette, vagy, és pedig 
a tanügynek éppen nem előnyére, jelentékenyen 
módosította. Erre a konventnek — mint mondám, 
voltak okai, ha csak iskoláink egy jó részének 
bezáratását nem akarta előidézni. De a mit a 
konvent agyonütött, azt az iskolát fenntartó tes-
tületeknek kötelességük feltámasztani. Nagyon is 



kézzelfogható gyakorlati igazságokat tartalmaz 
azon eszményinek, impraktikusnak kikiáltott javas-
latnak majd mindegyik szakasza; a tanügygyei 
közelebbről foglalkazó protestáns egyéneknek is 
legtöbbje elismerte az ott felállított szabályoknak 
helyes és célszerű voltát; azért még ha az állami 
törvényhozás nem fogna is bennünket azoknak 
valósítására késztetni és késztethetni; de önnön 
jól felfogott érdekünk parancsolja, hogy egyéb 
tanintézeteinket is, de különösen középtanodáin-
kat igyekezzünk, erőnket megfeszítve is, min 
den tekintetben az ujabb kor kívánalmaihoz ké-
pest berendezni, kellő szellemi erővel és anyagi 
támaszszal ellátni; és ambitióink, de még egyhá-
zunk és nemzetünk ügye iránti áldozatkészségünk 
ne csak odáig terjedjen, hogy iskoláinkat a kor 
igényelte magaslat legalsó lépcsőjéig felemeljük, 
hanem mint századokon keresztül, úgy ezentúl is 
előtte járjanak iskoláink egyéb hazai tanintézetek-
nek. Épen azon nagy hivatás, mely középtanodá-
inkra var, s azon verseny, mely fajunk s a más 
nemzetiségűek között a humanistikus pályák el-
foglalásánál kifejlődik, keli hogy ösztönözze egy-
házainkat iskoláink emelésére. Nehéz dolog a 
szülőnek gyermekét megtagadni, az igaz, de az 
is igaz, hogy egy elhanyagolt, hivatásának meg 
nem felelő gyermek sem örömére sem boldogi-
tására nincs a családnak. 

Komolyan hozzá kell látnunk a munkához, s 
erőnkkel számot vetnünk és ha a konvent atyai 
jó indulattal eltelten, felettébb óvatosan intézke-
dett is iskolaügyeinkben; de önmagunknak, vagy 
is a tanintézeteket fenntartó testületeknek kell 
oda törekedni, hogy tanintézeteik versenyképesek 
s a reáiuk várakozó nagy hivatás betöltésére 
képesek legyenek Farkas József. 

T Á R C A . 

A nők és a társadalom.*) 

II. 
A XIX. század elég vén mar arra, hogy eddig 

viselt dolgaiból bizton megítélhessük, miben all törek-
vése és feladata ? 

Látjuk, hogy e század igyekezett összhangot te-
remteni a hit és lelkiismereti szabadsag, a szabadakarat 
és az isteni mindenhatóság, a szabadság és tekintély, 
az egyenlőség és rangfokozat, a tőke és a munkadíj 
között. Föladata tehát úgy latszik abban áll, hogy a 
latszólag össze nem egyeztethető elveket kibékítve egy-

*) A nők erkölcsi története. Irta I.egouvé Ernest, a francia aka-
démia tagja. Fordította Feleki József. Rp , Franklin-társulat. 342 lap, 
ára I frt 50 kr. 

mással : egységet hozzon létre az egymassal ellentétes 
elemek fusiójaból. 

E történelmi tanulság ad hitet, erőt, bátorságot 
azok törekvéseinek, kik, amellett küzdenek, hogy a nők 
helyzetének javítása okvetlenül fölvétessék szazadunk 
programmjaba, hogy elvalahara összhangzat legyen a 
férfi és a nő párhuzamos fejlődése között. Nem az a 
céljok, hogy a nőből férfit faragjanak (férfi carricaturák 
nélkül el lehetünk), hanem az, hogy a természet leg-
nagyobb erői, a férfi és a nő, kiegészítve egymást, vall-
vetve munkálódjanak nemünk boldogulásán. 

Isten, nemre nézve kétféle embert teremtett; mi 
, csak az egyiket érvényesítjük. A természet kettőt mond, 
mi egyet ismerünk el, csakhogy az emberi nem egy-

í sége, azaz kétféle erő összhangzatos működése valami-
kép meg ne valósuljon ! 

Az élet nem csupán egyoldalú ; a józan ész tehát 
azt mondja, hogy tért kell engedni minél többoldalú 
befolyásnak. Ez által egyfelől biztosítjuk a munkát azok 
számára, kik eddig el voltak tőle tiltva, másfelől bizto-
sítjuk az életet, a fejlődést, a haladást, úgy a leszorított 
osztalynak : a nőknek, mint az egész társadalomnak. 

Ily józan vezérelvek képezik éltető lelkét, lénye-
gét Legouvé legújabb munkájának. Michelet légvárai, 
bombasztjai (La femme. Paris, 1860. L'amour. 6-e éd. 
Paris, 1865), Schopenhauer pessimista ridegsége, mely 
a nők rabszolgai alárendeltségében és a polygamia be-
hozatalaban látja a nőkérdés megoldását (Ueber die 
Weiber. Parerga et Paralipomena. II. Bd., Cap, XXVII), 
mindezek egyaránt távol állnak Legouvé gondolatköré-
től. Nem is reflectal rájok, de csak egy szóval sem ! 

I la már hasonlításokkal akarjuk jellemezni e mű-
vet, olyba vehetjük, mint Baerenbach közvetítő munká-
ját*) Csakhogy, míg ez a német, száraz mint a garda : 
Legouvé érdekfeszítő kezdettől végig, s ha olykor-oly-
kor bölcselkedései terjengésbe csapnak át, csakha-
mar gondoskodik unaloműzőről : költői részletekkel 
tarkázza művét, vagy társalog olvasójával azon a 
bűbájos nyelven és modorban, melynek a francia szel-
lem legnagyobb hódításait köszönheti. 

Legouvé összehasonlítja a multat a jelennel, s 
jelzi a jövőt, vagyis rámutat a rosszra, s kimutatja a 
jobbat. Ugyanolyan világos inductióval, mint a minő-
vel egy másik társadalmi munkája ékeskedik**), vizsgalja 
és meg is fejti a női élet alapelveit a leány, hitestárs, 
anya és nő helyzetében. A nők e négy osztálya szá-
mara, összefoglalva fejtegetései lényegét, törvényben és 
közgondolkodásban a következő javításokat sürgeti : 

1. A leányok számára : A nevelés reformját; tör-
vényt a csábitas megtorlásara ; a házasságnak érettebb 
korban kötését; személyes befolyásukat a beleegyezés 
kérdésében. 

*) Das Problem einer Naturgeschichte des Weibes Jena, 1877. 
**) Atya és fiu a tizenkilencedik században. Fordította Feleki 

József. Bp.. 1878. Megjelent a Franklin-társulatnál a Kis Nemzeti M11-
zeum 42. és 43. kötete gyanánt. 



2., A hitestársak számára : Nagykorúságot; szabad 
rendelkezést vagyonukról; a férj hatalmának korlátozá-
sát neje személye fölött; családi tanacs alkotását a férj 
hatalmanak ellenőrzésére. 

3., Az anyák számára : A gyermekek igazgatását 
és nevelését; hogy joguk legyen gyermekeik házassá-
gaba közbeszólani ; törvényt az atya keresésére ; csa-
ládi tanácsot, mely ítéljen atya és anya közötti ellenté-
tes vélemény esetén. 

4., A nők számára: Hogy gyámok, és »a családi ta-
nács* tagjai lehessenek ; hogy biztosíttassák befolyásuk 
a családi életben, erre vonatkozó kiválóan jellemző tu-
lajdonaik alapján ; hogy kötelességeik es tehetségeik 
arányában a nyilvános pályák megnyittassanak előttük. 

Legouvé tehát nem akar forradalmat előidézni a 
nőkérdés fejlődésében. O csak az örökös, szakadatla-
nul előre törő haladás elvét kívánja érvényre emelni. 
Ne m kardoskodik a nők politikai jogai mellett, mert 
előbbvaló teendőnek tartja megszilárdítani befolyásukat 
a család és a társadalmi élet körében. E befolyás aztán, 
majd ha eljő az időnek teljessége, biztosítani fogja ha-
tásukat az államra. 

Annál bővebben foglalkozik a nők nemi életéből 
eredő csapásokkal. S ez a rész az, mely fénypontja, 
legeredetibb, s legszebb fejezete művének. 

A legégetőbb társadalmi kérdések megpenditése, 
tárgyalása, megoldása századok óta francia írók dicső-
sége. Addig forgatják, addig vizsgálják, míg egy sze-
rencsés órában, látnoki ihlettel felállítják Columbus tojá-
sát, mely egyesegyedüli módja a megfejtésnek. Ma is, 
Sedan után tíz ev múlva, feléjök fordulunk, ha társa-
dalmi kérdésekben tájékozódni akarunk. 

Mi a lényeg, melyen a nők nemi életének terhe 
s azzal együtt becsületük, sorsuk megfordúl ? Régi kér-
dés, de soha oly markírozottan nem fejeztetett ki, mint 
Dumas fils »Les femmes qui tuent et les femmes qui 
vótent* című legújabb munkájában; és soha oly ala-
posan nem oldatott meg, mint Legouvé jelen művében. 

Dumas fils, ki a Kaméliás hölgy (Gautier Margit) 
megírása óta, írói legnemesebb hivatásának tekinti a 
gyöngébbek védelmét, eddig csak részvétével adózott 
a szerencsétlen nőknek.*) Most mar tovább megy. A 
férfi erkölcsére, becsületérzetére és lelkiismeretére appellál, 
ezekre hat, ezeket éleszti, szentül meggyőződve arról, 
hogy azok védhetik meg igazán a gyönge nőt az el-
bukástól. S legalabb nézetünk szerint, ha ama tulajdo-
nokat éleszti az iró, többet használ, mint ha egy "Új-
világ sajátságos viszonyai közt kifejlett nő-emancipatiót 
hirdeti a nők megváltójául. 

A francia társadalom sűrűn megujuló, úgyszólván 
repertoireon lévő megdöbbentő jelenetei sarkalják rá a 
jó érzésű irót, hogy tőle telhetőleg hasson a férfiak 
becsületérzetére. Csak a legközelebb múltból ím ezek 

*) „J'ai une indulgence inépuisable pour les courtisanes* mondja 
s indokolja i s ; La dame aux Camélias. I. fejezetében. 

az esetek szerepeltek a hírlapok hasábjain : Biére Mari 
rálő csábitójara, mert kuhiban hagyta, Dumaire Virgi-
nia megöli szeretőjét, mert gyermeküket nem akarta 
elismerni, Tilly grófné férje kedvesének arcaba vitriolt 
önt, mert bizonyosnak tartja, hogy holta után férje ezt 
a nőt feleségül veszi s gyermekei mostoháját látja benne. 

Mindezek nők, kik igazságot követelnek, s meg-
adatik nekik a férfival szemben, kinek becstelenségeért 
vagy csábító erőszakjáért erőszakot alkalmaztak. S űgy 
rémlik előttünk, mintha efféle jelenetek egyenesen azt 
tennék kérdésbe, vájjon van-e joga a törvénynek és 
szokásnak, mely a nők szenvedélyéből eredő hiba meg-
akadályozására semmit sem tesz: kérlelhetlenűl sújtani, 
büntetni ? 

Annyi bizonyos, hogy a francia törvénykezési 
közlöny több hírneves ügyvéd nyilatkozata alapján, 
mint statisztikai tényt említi föl, hogy »nyolc gyermek-
gyilkossági esetben négy anya fölmentetik-.* 

Hogy a törvény végrehajtói maguk lesznek bűnö-
sökké, midőn fölmentik a bűnöst a helyett, hogy a 
törvényszabta büntetést mérnék reá ; annak csak az le-
het magyarázata, hogy a bíró belátja, mikép bármeny-
nyire bűnös a nő, tömérdek a mentsége s mellette még 
bűnösebb lény is rejtőzik, kinek azonban még csak a 
neve sem fordul elő a perben. Belátja, hogy a nő bűne 
gyakran végső kétségbeeséséből eredt : míg ellenben az 
átkozott ismeretlen, ki elhagyja az elcsábított leányt, 
gyermekének anyjat, ki gyakran fösvénységből vagy 
gyáva haszontalanságból megtagadja a legelső gondos-
kodást : ezt a főbűnöst, a bűn szerzőjét a törvény nem 
kutatja, nem keresi, hallgatagul fölmenti ! Ez az égbe-
kiáltó igaztalansag fellazítja az emberi szivet, megbor-
zasztja az igazsagszolgáltatast, s a bíró, ki érzi a tör-
vény vétkes mulasztását, nem dob követ arra, kit fekete 
gyász úgyis beborított. 

Logouvé törvényt kér a csábítás megtorlására, es 
törvényt az atya keresésére; mert nincs az a barbár 
nép, mely a közszemérmet annyira zsákmányul dobná, 
mint a grandé nation büntető cődexe ! 

Os idők óta minden törvényhozó atyai gondosko-
dással vette körül a leány fiatalságát és a nő tisztasá-
gát. Ismeretes Mózes szép törvénye, mely erőszakot 
tételez föl a férfi részéről, ha a leány kiáltott és nem 
hallgattatott meg. (Móz. XXII, 25, 26, 27.) Ellenben 
a francia törvény nyíltan kimondja, hogy ̂ a leány 15 
éves koratói kezdve, becsületéről maga felel:* ezen idő-
ponttól kezdve a leányt egyenesen csábithatónak nyil-
vanitja. »Minden csábítás büntetetlen ; minden házassági 
igéret érvénytelen.* Hogy a csábitó férfi vén svihák, a 
leány ellenben fiatal ; hogy amaz roué, emez tapaszta-
latlan ; hogy az gazdag, ez szegény, számításba nem 
jő. Elég az hozzá, hogy a leány átugrotta a 15-öt: 
Éva szerepére képesítve van. „A természetes gyerme-
kek pedig — megint a törvény szavai — az anya ter-
hét képezik.* 

Hiába hozzák fel humánus lelkek, hogy épen a 



tizenötödik életév az, melynek legnagyobb szüksége 
van a védelemre ; hogy ezen életkorban a leánynak 
forrongó szenvedélyei önkénytelenül bűntársává teszik 
annak, kinek „ajka telve mézes beszédekkel;4 hogy a 
feslő bimbó szépsége, ártatlanságának varázsa körébe 
von minden csábítási szándékot. Hiaba emlegetik, hogy 
Potiphár csak egy van a világtörténelemben ; csaknem 
mindig a férfi ingerli a gyenge lényt, hogy megrontsa, 
s megejtve gyalázatban hagyja, a mint „Faust és Gret-
chen* alakjában láthatjuk e minden nap megujuló tra-
goediát. 

A törvény mégis csak azt mondja, hogy a 15 
éves leánynak legjobb védelem a teljesen önmagára 
hagyás. A francia törvény a négy főbűn közül, melyek 
az erkölcsöt leginkább megtámadják, csak a nőrablást 
és az erőszakot bünteti, de fölmenti a csábítást és meg-
rontást, vagyis a két leggyakoribbat, legkényelmesebbet 
és legerkölcstelenebbet. 

Ez az, ami föllázitja Legouvé erkölcsi és igazság-
érzetét. Védelmébe veszi a bukott nőt, nem érve be 
azzal, hogy az áldozatnak ezentúl is egyetlen appellátája 
Istenhez való fohásza, legyen (amint a magyar nótában 
kesereg): 

Levágták a hajam, 
Mégsem vagyok szajha, 
Nagyon szerettelek, 
Az Isten is tudja. 

Minél nagyobb horderejű a közerkölcsiség családra 
és államra, annál nagyobb szigort kivan Legouvé tör-
vényben és közgondolkodásban a nők védelmére, s a 
férfiak korlátozására. 

A törvényhozónak, ki szemmel láthatja mennyi 
gyöngeség, szenvedés, veszély környékezi a gyönge nőt, 
s mennyi büntetlen hatalommal all szemben: köteles-
sége, hogy a megrontó és az aldozat közé vesse magát, 
állapítsa meg a szemérem jogait, megbüntessen minden 
leányt, ki elhagyja magát csabiitatni, de kétszeresen j 
büntessen meg minden csabitót, mert rosszat tesz és mást 
is arra vetemit. 

Nemes lélekből fakadó olyan beszéd ez, mely, 
hogy Hugó Victor szavait használjam: „homlokán vi-
seli a felséges gondolat királyi méltóságát.® Megérdemli, 
hogy az úri ima , Amen'-jét alkalmazzuk reá. 

Ballagi Aladár. 

Az „Unbewusst" bölcsészete. 
(Folytatás.) 

III. 
I la a népszerűség mértékül szolgálna egy könyv 

értékének megítélésére: a , Philosophie des Unbewuss-
ten" magasan kiemelkedő helyet foglalna el a legújabb 
kor bölcsészeti irodalmaban. Philosophiai műnek még a 
jlegtheoretikusabb nemzet'-nél is korlátozott olvasóköre 
szokott lenni. S ime Hartmann könyvéből rövid nyolc 

év lefolyása alatt — tudtomra — már a hatodik kiadást 
kapkodják. A cím maga curiosum quid: a tudattalan 
bölcsészete olyan mint a rútnak aesthetikája. Hát aminek 
tudata nincs — kérdik jámborul — vagy ami a tudat-
ban nincs, lehet afelett bölcselkedni ? 1 Ugy hangzik, 
mintha satirát irt volna valaki a mindig fent vagy alant, 
csak a földön nem járó philosophálás ellen s amilyen 
hitelét vesztett mai napság a bölcselkedés, bizony nem 
lenne korszerűtlen a vállalat. De Hartmannak semmi 
kedve tréfálkodni, könyve a legkomolyabb problémákkal 
foglalkozik s nem kevesebb akar lenni, mint metaphysika 
természettudományi alapon. S e metaphysikát nem teszi 
félre a laikus olvasó sem, hanem nagy meglepetésére 
ugy találja, hogy ezt ő is érti. Olyan könnyen, olyan 
természetesen bontakoznak itt ki azok az össze vissza 
bonyolított göbjei a speculátiónak, mint ahogy azt a 
hires Columbus-féle tojást meg lehetett állítani az aszta-
lon. A kisebbség azt mondja rá, igy megállitaní nem 
mesterség, ha összetörjük, a többség pedig tapsol az 
ötletnek, melylyel legalább meg van mutatva, mi a le-
hető s mi a lehetetlen. 

De nem akarom Hartmann bírálóinak hangját 
magamévá tenni. Azzal a kicsinylő gúnynyal, melylyel 
éppen a szakemberek az „Unbewusst4 bölcseletét fo-
gadták, többet használtak, mint ártottak annak. Annál 
hevesebb védelmezőkre talált az a követők csoportjában 
s a napi sajtóban, mely az egyes philosophiai iskolák 
egyoldalú nézpontjától menten az ellenmondásokat fel-
fedezni talán kevésbé volt képes, de elfogulatlanul tudta 
méltatni a műnek tagadhatlan érdemeit. Százakra lehet 
tenni az ismertetések, bírálatok, támadó- és védiratok 
számát, melyek mint önálló müvek külön, vagy folyó-
iratokban a Hartmann philosophiájáról nyolc év alatt 
megjelentek. Ennyi támadásban és védelemben közép-
szerű irodalmi jelenség nem szokott részesülni Azt is 
lehet tapasztalni, hogy még határozott ellenfelei is 
szükségesnek látták a modoron változtatni, melylyel az 
uj metaphysikát előbb tractálták : komolyabb, tüzetesebb 
taglalásra érdemesítik ma állításait. Szóval, Hartmann 
népszerűsége még mindig emelkedőben van ; ha szabad 
így szólanom, az ő bölcselete a legújabb divat, melyről 
beszélgetni még a tanulók szobáiban s a kávéházakban 
is a literátus bon ton-hoz tartozik. 

Egyik, mi Hartmann könyvét oly olvasottá teszi, 
kétségkívül az, hogy szerzője mestere az írásnak. Okosan 
tud írni sok ember ; érdekesen is egyúttal: kevés. Tu-
dományos könyv írójának nem lehet célja az olvasók 
mulattatása ; azért ha nem is meggyőződését, de legalább 
tárgyhűségét, a fejtegetés és bizonyítás logikai szigorát 
áldozatul kellene hozni. Ez már az irói lelkiismeretesség 
körébe vág. Mégis van határ, a meddig az irói méltóság 
kockáztatása nélkül el lehet menni s el is megy az, ki 
nem felejti, hogy nem magának ir, nem azért tehát, 
hogy magát kibeszélje, de hogy megértsék s okuljanak 
müvéből. Nem szükség ezért folyvást azt keresni, ami 
talán az olvasó szájízének jobban megfelel, ínyét inkább 



csiklandoztatja: elég csak arra ügyelni, hogy az, amit 
közölni akar valaki, miként lesz könnyen, világosan fel-
fogható, milyen alakban adja azt át, hogy az átvevő 
se többet se kevesebbet ne értsen alatta, mint ő maga. 
Nem kell félni, hogy azt, amit megért valaki, unalmas-
nak találja, ha egyszer az iró nem sajnálja, de nem is 
szaporítja a szót, hiába nem mond semmit, s nem mu-
lasztja el tárgyát kellőleg megvilágositani. A művészi 
alak még az ócska anyagnak is uj érdekességet kölcsö-
nöz. Hogy Hartmann soha sem unalmas, ennek oka 
nemcsak az ő felfogásának sajátszerűségében, az össze-
állítás eredetiségében rejlik, nem is csupán a Schopen-
hauerével versenyző szellemes pikánsságban : de az elő-
adás világosságában, a nyelv szépségében s az irmodor 
könnyedségében. Sehol sem hiányzik a változatosság, 
az élénkség, a költői színezet; de ez a gondolatmenet 
természetes haladását nem takarja el, az ékités nem 
lesz túlterhelő vagy tarka. Hartmann könyvének meta-
physikai részében is gondoskodva van, hogy a száraz 
abstractiók ki ne fáraszszanak ; azok az itt bőven szol-
gáltatott természettudományi adatok a speculáció tiszta-
ságának rovására vannak ugyan, de sekélyességgel őt 
itt sem lehet azért vádolni. 

Még több érdekességet kölcsönöz Hartmann köny-
vének a tartalom különös vegyüítsége. Oly elemek, me-
lyeknek összeférhetőségére alig mert volna valaki gon-
dolni, itt szép békességben látszanak térni egymás 
mellett. Nat lupus inter oves. Annál hálásabban fogad-
ják Hartmann találmányát azok, kik az ellentéteknek 
tudatara jutottak s azok kiegyeztetésére elvesztették 
minden reménységöket. Pedig aki szokott gondolkozni 
azok lelett, miket tapasztal, tanul, amiket sejt, hisz, amit 
érez és amire vágyik, annál már mutatkozik az a belső 
meghasonlás, mely legtöbb léleknél gyógyithatlan be-
tegség marad : örökké ingadozni az ellentétes nézetek 
között, egy elvet sem érlelni meggyőződéssé, ösztönsze-
rűleg hajtatni a hivésre s a kételkedés miatt soha sem 
juthatni annak nyugodalmához. Valljuk meg, a korszel-
lem, a társadalom, az iskola mind előmozdítják e beteg-
séget. Mindenütt zavar, határozatlanság, kétely és szé-
delgés. Más világnézletet tanít a gyakorlati élet, mást 
az egyház, mást a tudomány; sőt az egyes tudományok 
világításánál is különbözőleg lehet felfogni emberi érde-
keinket, hivatásunkat, kötelességünket. S ne gondoljuk, 
hogy e hatások és ellenhatások közt otthonosan érezné 
egy ember is magát. 

(Folytatása következik.) 

Dr. Bihari Péter. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
„ Vázlatok, közönséges-, ünnepi- és alkalmi egyházi beszé-
dekhez. Segédkönyv ref. lelkészek számára. Irta Nagy 

Lajos mike-pércsi ref. lelkész. Debrecen, 1880.* 
Nem tartozom azok közzé, kik minden ujabb pre-

dikációs könyv megjelenésénél dühbe jönnek ; kik az evvel 
való foglalkozást egyházi irodalmunkban hatarozott kór-
jelenségnek tekintik s ha e lapok szerkesztősége által 
rendelkezésemre bocsátott térrel gazdálkodnom nem 
kellene, meg is kisérteném aggodalomoszlató okaimat 
elmondani. Így azonban majd csak akkor mondandom 
el, ha esetleg szerencsés lehetek, talán a közel jövőben 
egy sikerült beszédgyüjteményt ismertetni. 

Már itt meg kell jegyeznem azonban, hogy a pré-
dikációk iránti minden jó indulatom dacára is, a szóban 
levő vázlatok megjelenésének egyátalán nem tudok 
örülni. Nem pedig azért, mert én egy egész kötet ily-
nemű terméknek közrebocsátását egyetlenegy elfogad-
ható okkal sem tudom támogatni. Avagy hiszi-e valaki, 
hogy ez a könyv irodalmi szempontból jogosult, gyakorlati 
szempontból pedig szükséget pótol? mert én nem hiszem. 

Sőt ezt már én is határozott kórjelenségnek talá-
lom s irodalmi szempontból tekintet nélkül elítélendőnek, 
hogy valaki vázlatokkal, tehát be nem végzett művekkel 
lép ki a nyilvánosság szinterére. Igaz ugyan, hogy szerző, 
bár munkáját »úttörőnek* nevezi, e téren már nem egé-
szen úttörő, mert úgy a régi jó , Erdélyi prédikátori 
tárban®, mint a Fördős-féle jPapi dolgozatok* füzeteiben, 
valamint legközelebb Szász Károly összegyűjtött mun-
káinak eddig megjelent kötetében is találunk elszórva 
egy-egy vázlatot, de mindez nem elegendő arra, hogy 
elismertesse velünk N. L. ur könyvének irodalmi jogo-
sultságát. Hiszen lehet nagyobb gyűjteménybe vázlatot 
is felvenni egyet-kettőt, abból a célból, hogy ez által 
a szerencsésebb tervelők mintegy eltanultassálc gyakor-
latlanabb szónokokkal a meditálás titkait, az inventio 
mesterségét — de csakis ebből a célból. Vagy helye 
lehetne még ilyen csonka munkák közrebocsátásának 
akkor, ha azok egy zseniális, országosan elismert egy-
házi szónoknak irodalmi hagyatékát képeznék s mint 
ilyenek telve lévén örökszép gondolatokkal, dicsekedvén 
mély s eredeti felfogással, igy csonkán is, egy egész 
irói nemzedékre termékenyítőleg hatnának. Ennek felette 
ha valami történik, az az irodalmi jogosultság ellenére 
vagyon. 

De tovább menve, én azt sem hiszem, hogy ez a 
munka gyakorlati szükségen segítene s avagy csak a 
legkisebb mértékben is hiányt pótolna. 

A szerző hiszi, hinnie kell, mert különben nem ál-
lott volna elő vele. Hiszi nevezetesen 

i. azt, hogy a mai papság (különösen a fiatalja) 
dolgozni egyátalán nem szeret s irtózik minden komo-
lyabb munkálkodástól. S ez az oka — mint előszavában 
mondja — hogy napjainkban oly nagy a , kereslet* a 
kész egyházi beszédek után, pedig ebben nagy vesze-
delem rejlik, mert minél több kész egyházi beszéd jele-
nik meg, annál inkább alászáll lelkészeink szellemi 
niveauja. 

Hiszi 2-or azt, hogy az olyan szónok, a ki nem 
saját egyházi beszédeit szokta szónokolni, semmit nem 



építhet, mert a mit előad, az nem saját lelke meggyő- 1 
ződésének, szellemi egyéniségének hű kinyomata. 

Hiszi 3-or azt, hogy ő ezeken kivül még igen sok 
okot tudna felhordani, azon cél helyességének feltünte-
tésére, mely a vázlatok közrebocsátásában előtte lebe-
gett, de ugy tartja, hogy ez is elég. 

Nagyon az, sőt sok is, ha szerző azt akarta e vá-
daskodó érveléssel elérni, hogy még kevésbé tartsuk in-
dokoltnak az ily fajta irodalmi termék közrebocsátását. 

I Iogy a fiatal papság mit csinál ? avagy egyátalán 
csinál-e valamit ? azt most ne kérdezzük, mert azt kér-
deni nem igazság. Annyit mégis bátor vagyok a szives 
olvasótól megtudakozni, vajon megengedett dolog-e ily 
kemény és be nem bizonyítható váddal illetni annyi ál-
talunk nem ismert tiszttársunkat csak azért, hogy valami 
oka mégis legyen a nagy világ előtti megjelenésünknek ? 
Bizony mondom és pedig legkisebb árnyéka nélkül a 
sérteni akarásnak, hogy ez az állítás époly kevéssé volt 
megfontolva s épen úgy nem lehet komolyan venni, mint 
amaz okoskodást, mely az egyházi beszédek nagyobb 
kelendőségéből — tehát oly jelből, mit más ember az 
irodalom iránti érdeklődés fölpezsdülésének tartana — 
azt következteti, hogy a papság munkakedve és szellemi 
niveauja hanyatlik s ebből kifolyólag ajánlja, hogy e 
baj nagyobb elharapódzásának elejét veendő, nem kell 
kidolgozott egyházi beszédeket, hanem csak vázlatokat 
adni az ilyen embereknek, hadd legyen nekik is valami 
dolgozni valójok. Hát nem könnyenhívőség-e, azt 
gondolni, hogy a ki munkálkodni egyátalán nem szeret, 
az ki fog csak egyetlen egyet is dolgozni ezekből a 
vázlatokból akkor, mikor ő sokkal jobbakat és szebbeket 
talál egészen készen, más íróknál ugyanazon thémákról, 
melyekkel itt találkozik ? szebbeket és jobbakat azoknál, 
a minőket ő tudna készíteni e vázlatokból az ő gyakor-
latlan pennájával. 

Aztán az sem igaz ám, hogy a ki másoktól átvett 
munkát szónokol, léleknélküli, robotszerü munkát végez 
s gyülekezetét nem építheti, mert beszédén nincs meg 
saját szellemi egyéniségének kinyomata ; mert nála „nem 
„a szív teljességéből beszél a száj.' Mondom, ez igy nem 
igaz, mert én találok és talál más is, jelesebb íróinknál 
akármennyi kész egyházi beszédet, mely gondolkozás-
módunkkal annyira összevág, mintha saját szellemi egyé-
niségünknek lenne kinyomata, mintha minden gondolata 
a mi szívünk bensejében fakadt volna. És én az ilyet 
mindig jó lélekkel el tudom szónokolni, sőt határozottan 
véteknek tartanám annak tartalmi és irálybeli szépségeit, 
virágait avatatlan tollammal összegázolni, letördelni csak 
azért, hogy valami módon rá ne ismerjenek, miszerint 
én most nem a magam szellemi konyhájáról elégítettem 
ki hallgatóim lelki szükségeit. Pedig az nem hiba. Ha-
nem igenis hiba lesz az, ha én hétről-hétre, vasárnapról-
vasárnapra minden válogatás nélkül prédikálom sorba 
másoknak nyomtatott egyházi beszédeit; vagyis, sem 
arra nem vagyok tekintettel, hogy azok az én meggyőző-
désemmel összhangban legyenek, sem gyülekezetem lelki 

szükségeit, felfogási képességét, értelmi műveltségét nem 
veszem figyelembe. Ez már hiba. Csak az a kérdés, 
hogy segitenek-e rajta ezek a »Vázlatok?* Vajon vesz-e 
magának az ilyen ember annyi fáradságot, hogy e holt 
vázakba életet leheljen, reájok húst s abba vért teremt-
sen, holott azt a sokkal kisebb munkát is elkerüli, hogy 
a teljesen kész alakon imitt-amott egy vonást változtas-
son, egy-egy fürtöt másként igazítson s az arcnak egy 
kissé falusiasabb pirosságot kölcsönözzön ? 

De vegyük fel, hogy megteszi; ha nem ő, hát 
megteszi más, hogy e vázlatokból néhányat csakugyan 
kidolgozik a neki adott írásbeli képesség mértéke sze-
rint : ugyan, kérdem, abban az esetben is miben fog 
nyilvánulni az a szerző által annyira hangsúlyozott szel-
lemi egyéniség ? A tárgyválasztásban ? Nem. Hiszen azt 
Nagy Lajos ur választotta. A textus felfogásában ? Nem. 
Hiszen már az is adva van. A belső kidolgozásban, az 
eszmemenetben, a bizonyításban ? Nem. Ezeket is mind 
készen találja s nem saját lelke tárházából kellend elő-
hordania. Vagy talán az irályban, a kifejezések eredeti-
ségében ? Igen. A styl az ember, mondja egy sokszor 
citált francia író ; de tegyük hozzá, hogy csak az író ember. 
Kis Ádámnak, Tompának, Dobosnak, Sziládi Jánosnak 
írói egyéniségére minden sorukban reáismerünk, de bi-
zony egy az írói mesterséggel nem foglalkozó papi em-
bernek stylusában semmiféle egyéniség nem nyilatkozik ; 
mindössze is annyi, hogy beszéde gyarlóbb lesz s igy 
kevesebb épitő hatású azoknál, a melyeket nyomtatás-
ból szokott elmondani. 

Azok a papok tehát, a kikről szerző azt állítja, 
hogy dolgozni egyátalán nem szoktak, mert nem szeret-
nek, bizonyára e vázlatokat sem fogják szeretni kidol-
gozni. Azok pedig, kikben tehetség is van, munkakedv 
is van, még kevésbé fogják azt megcselekedni. Hanem 
a választott tárgy felett meditálnak magok épen azért, 
mert arra képességök van, meg azért az öntudatért, 
hogy a munka, melyen fáradoztak, egészen az övék. Mert 
más dolog az, valakinek — különben kedvünkre való 
beszédén — imitt-amott változtatni, azt gyülekezetünk 
felfogásához idomítani, hogy azután mi is elszónokol-
hassuk ; és ismét más dolog egy készen adott thémát 
és felosztást teljes egész prédikációvá kerekíteni, a 
gombra kabátot készíteni, a megásott alapba házat 
épiteni. 

Ha már én egyszer arra határozom el magamat, 
hogy nagy fáradsággal házat épitendek, azt takarosan 
befedetem, illően kisimítom és megmeszelem, kivül belől 
ízlésem szerint feldíszítem — mert az Isten módot és 
tehetséget adott hozzá — akkor már megtudom én neki 
ásni az alapot is, nehogy ezt a munkát más végezvén, 
az általam emelt épülethez ő is igényt tartson. 

A ki egy vézna vázlatot életrevaló, egészséges 
prédikációvá tud felnövelni, annak van annyi ambitiója 
és annyi képessége, hogy a propositiót és felosztást is 
a szövegből maga okoakodja ki. S mert valószínűen ugy 
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is fog cselekedni, azért állítom én, hogy e ,Vázlatok* 
céljukat az ilyen embereknél sem fogjak elérni. 

Azért még egyszer ismétlem, hogy e munka sem 
irodalmilag nem jogosult, sem gyakorlatilag szükséget 
nem pótol s véleményem szerint nem kellett volna meg-
jelennie. Ám ha szerző más meggyőződéstől vezettetve, 
jónak látta világ elé bocsátani, fogadjuk el az adott 
tényt és mondjuk el róla minden elfogultság és mellék-
tekintet nélkül igénytelen megjegyzéseinket. Úgyis ezt 
nagyon kevés szóval megcselekedhetjük. 

Átolvastam e könyvet, annak mind a százhatvan 
vázlatát (mert négy külön szakaszban ennyi van belé fel 
véve) figyelemmel s mondhatom, hogy nagyon semilyen 
benyomással tettem le. Nincs az összes százhatvan ter-
velés között egyetlen megkapóbb, egyetlen kiemelkedőbb 
felfogású. A régi csapáson tiszteletreméltó szerénységben 
lépeget egymásután valamennyi. Thémái a lehető leg-
közönségesebbek, melyek sokszor ismétlődnek is a nél-
kül, hogy uj oldalról lennének bemutatva. (Lásd : 98, 
99, 100, 137, 138, 119, 120. számú beszédeket.) Sokszor 
feldolgozott textusok, többnyire már más szerzőkből 
ismert felfogással, a mivel természetesen nem azt mon-
dom, mintha N. L. ur másoktól vette volna át eszméit. 
Világért sem. Önállóan munkálkodott a nélkül, hogy 
egyénisége bélyegét rányomta volna terveléseire. Fel-
osztásai a kéttagú kategóriák legsoványabb, legszel-
lemtelenebb fajtájához tartoznak nagyobbrészint. (pl. 
Lássuk 1. a vezérigénkben kifejezett igazságot, 2. hogy 
mire kell nekünk ez által indíttatnunk. Vagy 1. mi ennek 
az előzménye, 2. mi a következménye. Vagy 1. mi en-
nek mivolta, 2. mi lesz ebből folyólag a mi kötelességünk, 
stb. L. 52, 53, 69, 91. 103, 104, 105, 107, 110, iii, 
113, 114, 116, 124, 127, 132, 134, 144, 158, 159. stb. 
vázlatokat.) Propositiói is nagyon egy mintára szabvák, 
pl. az évnek különböző szakaira irt vázlatoknál többnyire 
ez propositióinak alakja: „Mire indítson bennünket a 
tavasznak (nyárnak, ősznek, télnek) szemlélete?* Sehol 
egyetlen, a szólás kedvességébe öltöztetett tétel vagy 
felosztás ; sehol mélység, sehol erő. Nagyobb homileíikai 
kihágásokat nem követ ugyan el, de olyféle meditalási 
erényei sincsenek, melyek erősebb lelki vajúdásnak, a 
textus mélységein való hosszasabb búvárkodásnak szok-
tak lenni gyümölcsei. Amolyan eléggé tisztességes váz-
latocskák ezek, melyekhez hasonlókat — egyébb elfog-
laltatásai mellett is — hetenként tizet, tizenkettőt, min-
den nagyobb fejtörés nélkül elkészíthet bárki is, a ki 
egy kevés homiletikai gyakorlottsággal rendelkezik. 

Az irályról — vázlatokkal lévén dolgunk — termé-
szetesen nem szólhatunk. Egy tekintetben azonban sokan 
igazat fognak nekem adni e könyv olvasói közül, a miért 
velem együtt csak sajnálni fogják, hogy szerző nem 
teljesen kidolgozott egyházi beszédekkel állott elő. S e 
sajnálkozásnak oka az, hogy szerző minden lapon bizony-
ságát adja vázlatai irályában annak, miszerint jóravaló 
népszerű egyházi beszédeket tudott volna készíteni ; a 
mi — tekintve az igazi népies munkákban való nagy 

szegénységünket — kétségkívül nagyobb nyereség lett 
volna reánk, dolgozni nem szerető fiatal papokra nézve, 
e soha ki nem dolgozandó vázlatoknál. 

Czinke István. 

R É G I S E G E K . 

Túl a dunai ev. reformált egyházkerület 
régiségei. 

Nt. szerkesztő úr! Egy kis helyet kérek a Prot. 
Egyházi és Iskolai lapban, hogy e mindenütt és min-
denfelé régiségeket kereső és kutató korban fent cim-
zett e. kerületünk régiségeiről írhassak. E kért engede-
lem megadását annál inkább remény lem ; mert látom, 
egyes egyházmegyéket illető dolgokat is s/.ives tisztelt 
lapjába felvenni : ez pedig nem egy, hanem 9 egyház-
megyéből álló egyházkerület, sőt az összes magyar 
reformatusság dolga és ügye. 

Közleményemre okot adott ugyan e lapban T. 
Szentkuti Károly ref. lelkész ur és Egyházfi név alatt 
arról folytatott vitatkozas. b. e. Tóth Ferenc urnák iro-
mányaiból kiadhatta a M. N. museumnak a prot. ekk-
lézsiák archívumát és a Samarjai superintendentia tör-
ténetét illető irományokat ? Pénzért-e vagy ajándékkép? 

Kettős célja lesz tehát közleményemnek, első, hogy 
egyszerűen és szárazon megírjam a régi jegyzőköny-
vekből kiszedve egyházkerületünk régiségeinek gene.sisét, 
a setétség homályából világosságra, rejtek helyéből nyil-
vánosság felszínére hozván azokat, hogy az illetők figyel-
mét felhívjam, hogy mentsék meg e. kerületünk régisé-
geit, a mennyiben még megmenthetők, s vegyék ujab-
ban számba s megőrizések felől bölcs belátásuk szerint 
intézkedjenek. 

Első helyre teszem a prot. ekklézsiai archívumot, 
mint Tóth Ferenc ur e gyűjteményt az egyes egyházak 
történetéről a tul a dunai püspökök életekről irt könyve 
előljáró beszédében nevezi. Ennek eredete ez. T. He-
vesi Sámuel N. Igmandi prédikátor és a tatai egyház-
megye jegyzője 1794-ik évben tartott főgyűlésen jelenti, 
hogy ezen superintendentiabeli ekklézsiáknalc eredetét, 
fatumait, szóval mindazt, ami valamely ekklézsiát neve 
zetessé tehet, összeírni akarna ; mit hogy könnyebben 
tehessen, kéri a superintendentialis gyűlést, hagyja meg 
a prédikátoroknak és senioroknak, legyenek neki segít-
ségére e közhaszonra célozó dologban. A gyűlés na-
gyon helyeselte a jó szándékot és felhívta a prédiká-
torokat és seniorokat a közreműködésre. T. Hevesi ur 
által feltett kérdések, melyekre felelni kellett, mint az 
ezekre 1795-ik évben beküldött levelek fennmaradt pár-
jaikból megtetszik, ezek voltak : 

i-ször. Melyik vármegyében van az ekklézsia ? 2-szor 
Micsoda földes uraságok alatt ? 3-or. Mikor kezdődött 
az ekklézsia? van e róla emberi emlékezet vagy nincs? 



4-er. Kik voltak benne a prédikátorok egész eddig ? 
5-ör. Volt-e valami változása vagy baja az ekklézsianak ? 
6-or. Tettek e valami nevezetes épületet, p. o. templo-
mot épitettek-e kőből és mikor ? 7-er. Ha volna-e az 
ekklézsiának birtokaban vagy protocollumában valamely 
olyan királyi parancsolat, mely azon ekklézsianak dol-
gában vagy valamelyik magános embernek bajában 
kelt volna ? ne sajnálják azt is T. uraimék lepárialni. 

De mivel e dologban a prédikátorok T. Hevesi 
urat igen restül segítették, az egyszer is máskor is be-
küldött adatok alig mentek többre 80 darabnál, melyek-
ből az egyházkerületi ekklézsiak történetét megírni nem 
lehetett: később mikor meghallotta, hogy pápai profes-
sor Tóth Ferenc ur épen ilyenforma dolgokat kivan 
megírni az ekklézsiákról, mint ő szándékozott: a kezé-
nél levő leveleket tan az 1808-ik évi kerületi gyűlésen, 
hol Hevesi is jelen volt, néki atadta. 

Ugyanis professor Tóth Ferenc az 1807-ik évi 
gyűlésen jelentést tett a jkönyv 33 pontja alatt arról, 
hogy mint a dunantuli ref. püspökök életeket megörö-
kíteni törekvő munkája elöljáró beszédében igérte, azzal 
is igyekezik mind édes anyai nyelvünket, mind hazai 
literaturankat gyarapitani és pallérozni, hogy e superin-
tendentiabeli ref. egyhazok történetét akarja világ eleibe 
bocsáttatni, prot. ekklézsia! archívum név alatt. A honnan 
az 1808-ik Szilas-Balháson tartott S. Gy. 7-ik pontja 
alatt a recapitulatióban e dolog ígv fordul elő : 33-ik 
szamra pápai professor Tóth Ferenc ur megkérdezvén 
a senior urakat az. iránt, ha elhozták-e a magok trak-
tusabeli ekklézsiakra tartozó historicum documentumo-
kat, melyeket összeszedegethettek ? némelyektől remény-
sége szerént való választ nyert, melyhez képest ren-
deltetett ; hogy azokat a senior urak adják által a 
nevezett professor urnák a végre, hogy azokat fel-
tett célja és ajánlása szerint a tul a dunai reform, ekk-
lézsiák historiájok megírására használhassa, a kik pe-
dig el nem hozták, küldjék el mentül előbb Tóth 
Ferenc urnák. Tóth Ferenc úrtól, mint a hozza 1808-ik 
évben atadott és beküldött adatokból ki lehet hozni, 
a következő kérdések voltak felelet adásra feltéve : i-ső 
Mi a neve az ekklézsiának, melyik traktusban és Vár-
megyében van ? 2-or. Ki birja ? 3-or. Mikor kezdődött 
és ki által reformálódott. 

Ebből látni való, hogy az így Tóth Ferenc urnák 
kezéhez szolgáltatott egyes ekklézsiák történeti adatai 
nem tulajdonául adattak őnéki, hanem csak deponáltat-
tak nála, hogy azokból, mint igérte, prot. ekklézsiak 
történetét illető archívumot adjon ki, mit bármi oknál 
fogva nem tett, vagy nem tehetett, az össze adott s 
hozza küldött irományok nem a M. N. museumba adan-
dók voltak ; hanem egyházkerületünk bibliotheca Panno-
nicajaba, melyről alabb szóiandok. 

Régisége egyházkerületünknek : a Biographia eru-
ditorum verbi divini ministrorum Helveticae Confessionis in 
Superintendentia trans danubiana existentium. E biographia 
terveztetett az 1823 ik évi Május 29—31 napjain Tataban 

tartott fő Consistorium 33 sz. a. Célja az, hogy e bio-
graphiának nevezett gyűjteménybe be lesznek téve az 
e superintendentiabeli nevezetesebb, és magokat való-
sággal érdemesített lelki tanítók életeknek leírása, és a 
superintendentia örök emlékezetül a maga Archívumá-
ban tartja, mely intézet időről-időre a generális notariu-
sok által vezettetik, a kik erről minden esztendőben 
tudósítást tesznek a Superintendentián. 

Régisége egyházkerületünknek a : Bibliotheca Pan-
nonica ex manuscriptis eruditorum verbi divini Minis-
trorum Helveticae Confessionis trans danubianorum collec-
tis adornata. Ez a kéziratokból álló bibliothecája a Su-
perintendentiának a Superintendentiale Archívum mellé 
lesz ragasztva, és annak gondviselői lesznek mint egyéb 
Superintendentialis Actaknak és leveleknek időről-időre a 
generális notariusok. Ebbe tétetnek be tudósaink akar-
mely nyelven irt munkáik, vagy idegen nyelvből lett 
forditasaik, melyek a költség nem léte miatt ki nem 
nyomtatódhatvan, kézirasban allanak, akarvan ez által 
is a Superintendentia tudósainkat halhatatlamtani, derék 
munkaikat az elveszéstől megmenteni, azokat a mara-
dék számara megtartani. 

A Biographia eruditorum és a Bibliotheca Panno-
nica stb. nyomtatásban is megjelent azon jUtmutatas* 
című jkönyvi kivonat II - ik szakasza 4 és 5. számai alatt, 
melyet Tóth Ferenc ur, mint főjegyző az egyházkerü-
leti gyűlés megbízásából 1824-ik évben kiadott, az 1823. 
évi fentebb emiitett májusi gyűlés 33. szám alatti terv 
és határozat szerént. 

4-ik és 5-ik régiségi gyűjteménye egyházkerüle-
tünknek azon 8 darab papi diploma és több, mint 112 
darab egy könyvbe összekötött levelek s ezeknek job 
ban olvasható másolati kézirata, melyeket b. e. Tóth 
Ferenc ur, mint Superintendens az 1837-ik évben tar-
tott gyűlési jkönyv 10 száma alatt adott és ajándéko-
zott egyházkerületünknek, ezzel is akarván az uj fő Cu-
rátor Tekintetes Pázmándy Dénes ur hivatalába való be-
iktatását ünnepélyesbiteni. A diplomák, melyek diák és 
nagyobbrészt magyar nyelven irvák — nevezetesek 
azért, mert 1612-ik éven kezdve az atadás évéig, tehát 
225 évek lefolyások alatt az újonnan felszentelt papok-
nak ezek szerint készült diplomák adattak. Az altal-
adott leveleket nagy kincsnek nevezi az átadó levelében 
egyházkerületünkre nézve, mert úgymond, Lampe, vagy 
inkább Ember Pál, ki pedig legnevezetesebb ekklézsiai 
írónk a tul a dunai ekklézsiáknak ezen régibb időbeli 
állapotjokról alig ír csak valamit is, e levelekben pedig 
meg vannak a 17-ik század elején élt püspökök Pathai 
Istvannak és Kanisai Pálfi Jánosnak egymáshoz, az ak-
kori esperesekhez, nagyobb gyülekezethez, más Supe-
rintendentiákhoz, Erdély nevezetesebb tudósaihoz irt le-
velek, láthatni ezekben az akkori ekklézsiaknak lételét, 
történetét, Superintendentiánk igazgatását, az ekklézsiak 
akkori méltóságos és főrendű tul a dunan lakott tag-
jait, és az 1630-ik esztendő utan bekövetkezett válto-
zásokat és környül állásokat. E levelekről azt irja b. e. 
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Tóth Ferenc ur, hogy ezek egy könyvbe voltak irva s 
e könyvről véleménye az, hogy az akkori időbeli pro-
tocolluma lehetett Superintendentiánknak, melybe min-
denféle a Superintendenseken megfordult dolgok s ekk-
lézsiai történetek feljegyeztettek; de ezen levelek gyűj-
teményének eleje és hátulja vagy gondatlanság, vagy a 
régiség miatt egészen kiszakadt, és mivel az iras felette 
régi, ugyanazért nehezen is olvasható; tehát valaki le-
irta olvashatóbb betűkkel ezt az egész kézírást; mind 
a régi, mind az ujabb kézirást ezennel atadja a t. t. 
egyházkerületnek. 

Vannak még több régiségei is egyházkerületünk-
nek : most tudomás és használat végett csak az elszám-
láltakat közli 

Szikszai Pál, 
balatonfőkajári ref. lelkész. 

I R O D A L O M . 
A békés-bánáti ref. egyházmegye 1880. márc. 

61 —18. napjain Hódmezővásárhelyen tartott közgyűlé-
sének jegyzőkönyve, Szabó János esperes és id. gr. Rá-
day Gedeon s. gondnok urak kettős elnökletök alatt. 
Hajnal Ábel megmutatta, hogyan kell a jegyzőkönyve-
ket remekül szerkeszteni, s az ő esperessége óta a bé-
kés-bánáti jegyzőkönyvek, mindig a legkimerítőbbek, 
legrendszeresebbek, statistikai adatai legmegbízhatóbbak. 
A jelenlegi jegyzőkönyv, méltán sorakozik elődei díszes 
csoportjahoz. 92 lapnyi füzet, melynek minden sora e 
superintendentiának is beváló legnagyobb egyházmegyénk 
virágzásáról tanúskodik. 34 anya-, 69 leányegyházban, 
41 lelkipásztor vezetése alatt 160.284 a lelkek száma. 
Született 7913, meghalt 5730 egyén. Iskolába járt 14.094, 
teljesen iskolázatlan 1157 gyermek. Az esperesi jelentés 
mint néhány év óta, ugy az idén is hu képét adja az 
egyházmegye vallás-erkölcsi életének. A vasárnap meg-
szentelése ügyében a polgári hatóságok is kezdik belátni, 
hogy immár halaszthatlanul intézkedni kellene. A törvény-
telen gyermekek száma aránylag valamivel kevesebb mint 
tavaly. Nazarénusok nagyobb számmal vannak Vásár-
helyt, Makón, Öcsödön, Békésen, Szentesen, Ittebén, 
Battonyán és Mező-Berényben. Makón a nazarénusok 
közül egy család a ref. egyházba visszatért, s megke-
reszteltette 4 gyermekét, kiknek keresztapasagát Szóllősi 
Antal ret. lezlkés fogadta el. Atalaban a nazarénusok 
szama ekvesbedik. A hitélet erősödésére vall, hogy 
Ivőrös-Ladányban a templomi éneklés javítása céljából 
ének-egylet alakult és működik, hogy Pancsován estvén-
ként több családban vallásos énekek énekeltetnek, hogy 
a makói ref. egyház által kiadott s Csécsi Miklós lelkész 
altal szerkesztett sTéli Újság* mint valódi vallás-erkölcsi 
néplap, széles körben van elterjedve. Méltó büszkesége 
lehet az egyházmegyének, hogy területén a bánfalvai, 
battonyai, bunyaszegszárdi, ittebei (2454 lélek), klopó-
diai, pancsovai, sámsoni, szkulyai és a 6343 lélekre 

menü vésztői egyházak tagjai közül senki sem esett polgári 
büntetés alá. Puritán Skócia, nem szégyenülünk meg még 
te melletted sem ! 

Stiegler Gusztáv ev. lelkész úrnak múlt számunk-
ban jelentett líövid vezérfonal című munkája, egyedül 
a szerzőnél, Aradon kapható. Ara 20 kr. Nagyobb meg-
rendeléseknél 20 példányt 3 frt. 50 kr., 30 példányt 5 
frt., 50-et 8 frt. IOO példányt 15 frt. kedvezményi áron 
lehet tőle megszerezni. 

SfiBf Egy lelkészbarátunk megkeresésére jelentjük, 
hogy nála a Prot. Egyh és Isk. Lap egy bekötött teljes 
példánya (23 évfolyam) olcsó aron kapható. A venni 
szándékozóknak közelebbi értsíteéssel szívesen szolgá-
lunk. Szerk. 

K Ü L Ő N F E L É K . 
* Személyi hírek. A nagybányai ref. egyházme-

gyéből e sorokat vettük: „Márc. 15-én telt el 25 éve 
annak, hogy Czelder Márton lelkipásztorunk a Krisztus 
evangyeliomát hirdeti, mint lelkész. O azonban nem hó-
dolt a jubileum-láznak, hanem a nélkül, hogy még csak 
gyülekezetének is megemlítette volna, egyszerű templomi 
imában köszönte meg Istennek azon kegyelmességét, 
melyet vele cselekedett. 28 esztendővel ezelőtt, szintén 
márc. 15-án jelent meg a gyermekek számára írt „Ibolya* 
című első munkácskája. Fölemlítette, hogy a jelenlegi lel-
készek közül, hitrokonainkért ő nála senki sem szenvedett 
többet. Ez nem dicsekvés, ha csak ugy nem tett mint 
Pál apostol, ki dicsekedett nyomorúságaival.* Legjobb 
kívánságainkkal járulunk e sorokhoz, hozzátéve, h o g y 
Czelder ur a mi lápunknak is elejétől fogva állandó 
munkatársa, s e minőségében is harom-negyed év múlva 
jubilálhatna. — Karsay Sándor superintendens f. hó 22-én 
sz. k. Győr városa képviselő-testületébe ismét bevalasz-
tatott. — Lapunknak írják, hogy a jenkei (Ung m.) 
ref. egyház e hó 9-én Szűcs István ungvári segédlelkészt 
egyhangúlag lelkészévé választotta. 

* Csanádmegyei Alberti község ev. gyülekezete, 
diszes uj templomot szándékozván épittetni, a templom 
tervezetére palyázatot nyitott. 11 templomterv érkezeit 
be e palyazatra, s valamennyi közt ugy csín mint olcsó-
ságra nézve legkülönbnek egyhangúlag Serkédy Sándor 
szentandrási fiatal épitész terve talaltatott, melynek alap-
jan legközelebb meg is kezdik az építkezést. 

* Az abauji ref. egyházmegye f. évi tavaszi közgyű-
lését, mint nekünk írják, april 5-ik s következő napjain 
fogja megtartani Göncön. April 4-ikén számvevőszéki gyű-
lés fog tartatni. A gyűlést Összehívó esperesi körlevél-
ben a tárgyalandó, fontosabb ügyek közt van említve, 
a lelkészt választani nem akaró Abauj-Szántói egyház 
ügye. Ez egyház, közel 1000 lelket számlál. — A bi-
hari ref. egyházmegye tavaszi közgyűlését Nagyváradon, a 
megyeház kis termében f. hó 28- és 29-ikén tartja meg. 

* A pápai ref. egyházmegye Barthalos Mihály 
esperes és Vághó János s. gondnok elnöklete alatt f. hó 
15-és 16-án tartotta közgyűlését Pápa városában. Espe-
res ur megnyitó beszédében kegyelettel emlékezvén meg 



Bódogh János és Szabó István, Nagy Lajos és Nagy 
Pál ielkészek cs tanítók halalaról : a közgyűlés indíttatva 
érzé magat, hogy jegyzőkönyvileg fejezze ki az elhunytak j 
iránt érzett részvétét. Bejelentetett és megerősíttetett: , 
Fazekas Józsefnek mihályhazi, Komjáthy Jánosnak ador-
j.inhá/i lelkészszé, Fördős Gyulának tósoki, Szabó Dé-
nesnek tápi tanitova történt megválasztása. Egyházme-
gyei küld ittekül az egyházkerületi közgyűlésbe 3 évi 
időtartamra megválasztattak : Baráth Ferenc és Seregély 
György, póttagokul Antal Károly és Horváth Lajos. 
Elhatároztatott a/, egyházmegyei segélyegylet felállítása, 
melynek ügyvitele egyelőre a gyámolda tisztviselőire 
bízatott. Végül egy lelkészi nyugdíjintézet létesítése 
indít vanyozlatott. 

* Az orsz. közoktatási tanács, hír szerint már el-
készítette az érettségi vizsgák új szabályzatát, és nem 
sokára hivatalosan is kö/.zé fogja tenni. 

tA keresztény (sic) és izraelita között, valamint 
a/, országon kivül kötött polgári házasságról szóló tör-
vényjavaslat', képezi most (mint ridiculus mus), a leg-
gyakoribb beszédtargyat fővárosunkban. Az idézett cím, 
s a javaslat első pontja szerint »érvényes házasságot 
polgári hatóság előtt jelen törvény értelmében és hatálya 
területén csak keresztény (sic) es izraelita vallású kü-
lönböző nembeli személyek köthetnek egymással.8 Igy 
tehát e javaslat csak bitorolja a polgári házasság 
nevet, mert tulajdonkép csak olyan nem is fel-, hanem 
fertályrendszabály, melynél fogva keresztyének és zsidók 
számára engedély adatik az egybekelésre; nem kell 
ezentúl Bécsbe fáradniok. Hogy pedig az országon kivül 
nálunk kötött polgári házasság törvényesen elismertetik 
is, az ,muszáj munka* volt: nem lehetett mar tovább 
halogatni, mert különben nemzetközileg kényszerítettek 
volna rá bennünket. 

* Nyilatkozat. E lap f. évi 11-ik számába az ér-
melléki ref. tanít ó-egylet diószegi fiók körének gyűlésé-
ről, valami rósz indulatú ember, a tanítókat gyalázó 
tudósítást küldött be, melyet, mint az egyletnek elnöke, 
szó nélkül nem hagyhatok. Minden művelt és jó érzésű 
ember elösmeri maság azt, hogy a tanítók hasznos és 
nélkwlozhetlen tagjai az egyháznak, hazának, társadalom-
nak ; hogyha gyűléseznek, azzal önmagukat művelik 
és senkinek nem .irtanak ; hogy őket lenézni, kigú-
nyolni igazán nagy neveletlenség ! Mikor tehát tudósító 
a gyűlésen jelen volt 8 tanítóra azt mondja: „Heten 
voltak, mint a gersei ördögök*, neveletlenségéről, az 
igazsagot nem becsülő lelkületéről állította ki a bizonyít-
ványt. Hogy az emiitett gyulésen nem tettek volna 
egyebet a tanítók, mint Kiss Albert urat megéljenezni : 
ilyen badarságot csak olyan tudatlan ember állithat, a 
ki gyűlésezést még nem látott. Hogyan kell gyűlésezni 
helyesen, erre megtanított bennünket az előttünk ked-
ves nt. Szeremlei Samu ur; aztán olvasunk is néhány 
paedagógiai lapot. A kokadi gyűlésnek is 9 tárgya volt. 
Egyleti és köri jegyzőkönyveinket bárkinek szívesen elő-
mutatjuk. Ezekből meglathatni, hogy munkálkodunk s 

a korral lépést tartani igyekszünk.*) Irigyeink, rágalma-
zóink méltatlan bántál mai ellen pedig ' egyetlen, de 
erős várunk az igazság ! Kalmár Ferenc, diószegi tanitó. 

* A losonci ev. eh. javára engedélyezett, márc. 15. 
megejtett sorshúzás nyerőszámai : 2000 frtos nyeremény : 
27969 sz. ; 500 frtos: 1713 sz. ; 200 frtos: 10236 sz.; 
100 fitos: 46013 sz. ; 3 db. 50 frtos: 12362 22189 
40672 sz. ; 4 db. 20 frtos: 3546 23158 52630 54899 
sz ; 50 db. 10 frtos : 397 490 2719 3963 3983 4568 
4921 4941 52886385 6741 7056 77168237 9272 9374 
10899 12990 15815 16179 16396 16717 17280 18273 
18359 18647 19861 21216 22348 23469 27389 29746 
3338o 35920 37113 41445 41451 41853 46199 46517 
47590 48065 49070 50208 51060 52314 52532 53400 
54709 sz.; 100 db. 5 frtos : 329480 601 1790 3105 4100 
4283 4476 4922 5061 5062 5315 7173 7373 8640 8645 
9356 9453 95i1 9683 9721 10621 10759 10793 10821 
10962 11174 11262 12978 15791 17443 17932 17966 
l9379 20663 20696 21020 21270 21983 22007 22565 
22722 23283 23292 23444 23851 24595 25006 25299 
25311 25386 25604 25910 26296 27109 27666 27834 
28371 29013 30163 30240 30653 31485 31678 31923 
32343 33047 3326o 34769 34917 35397 35900 36012 
38787 39253 41132 41996 42568 43535 44084 44825 
44.906 45573 48006 48167 48762 50802 51580 52949 
54528 55309 55709 55735 56442 57406 57447 58101 
58606 58750 58755 sz. ; 140 db. 3 frtos: 7 248 733 
1352 1536 1833 1858 1878 1919 231423502871 3973 
41 17 5086 7205 7733 8503 8801 9012 9547 9638 9906 
10136 10783 10865 11015 12255 I2342 12493 12706 
12813 1304! 13319 13862 14384 15342 15531 15660 
15863 19249 19751 I9911 19968 20133 20522 20733 
20768 20769 21838 21501 21525 21644 22676 24052 
25278 25316 25479 25667 25780 25858 26405 27049 
27200 27979 28279 29238 29329 29369 29381 29610 
29638 30384 31307 31315 31761 31947 33446 33459 
33771 33924 34237 3438O 34973 35058 36104 36190 
36410 37429 37971 38284 38879 39789 40807 40099 
4J037 41468 42044 42151 43001 43073 43252 43266. 
43637 43874 44099 44175 45683 45740 46037 47002 
47302 47905 49512 50006 50033 50881 50888 51120 
51199 51217 51332 51536 51774 5 i9 i3 52422 53388 
53814 54328 54539 54583 55872 56121 56713 57292 
57365 57466 58219 59572 59930 (Vége köv.) — Búsbak 
Ádám, a sorsjáték-rendező bizottság elnöke. 

* Gyászhír. Tarczy Lajosunk elhunytáról a kö-
vetkező gyászjelentéseket vettük : A dunántúli h. h. 
egyházkerület pápai főiskolájának tanári kara, mély fáj-
dalommal jelenti Tarczy Lajos főiskolai tanárnak, ma-
gyar tud. akadémiai rendes tag és kir. tanácsosnak 
Bécsben, márc. 20-án esti 10 órakor, életének 74-ik, 
tanárságának 51-ik évében történt gyászos elhunytát. 
A boldogultnak földi maiadványai márc. 24-én d. u. 4 
órakor fognak Pápán, a h. h. egyház szertartásai szerint 
az alsó városi sirkertben örök nyugalomra tétetni. A 
csalad gyászjelentése így szól: Alulirottak legmélyebb 
fajdalomtól áthatott szivvel jelentik feledhetetlen jó atyjuk, 
nagyapjuk, illetve ipuknak Tarczy Lajos főiskolai tanár-

*) Örömest adtunk helyet e nyilatkozatnak. Csak az a kár benne, 
hogy nem cáfol elég nyomatékosan. Meg kellett volna itt e helyen je-
lölni, hogy hát tulajdonkép mit is csináltak ; mert jegyzőkönyveik meg-
tekintése céljából, t. pnblicumunk nem fog Diószegre zarándokolni. 

Szerk. 



nak, stb. hosszas szenvedés után végelgyengülésben 
történt gyászos elhunytat. Nyugalom és béke lengjen 
a legjobb atya porai felett! A megboldogultnak gyer-
mekei, vejei és menyei: Tarczy Laura és férje Perlaky 
Géza. Tarczy Dezső és neje Horváth Ida. Dr. Tarczy 
Zoltán és neje Liszkay Ilona Tarczy Lenke és férje 
Zarka Dénes. Unokái: Perlaky Lajos, Laura, Ella; 
Tarczy Jolán, Lenke, Lajos ; Zarka Gizella és Elemér. 

N E C R O L O G O K . 

, A ki jó és jeles tettek által jelöli meg életének 
nyomdokait, annak emlékoszlopra nem lesz szüksége ; a 
kinek pedig nincsen érdeme, annak az nem használ. Leg-
jobb, legtartósabb emlékeztető a valódi érdem.4 E szó 
hangzott ezelőtt 46 évvel azon férfi ajkairól, ki a győri 
evang. egyház kebelében b. e. Ferenc király emlékére 
rendezett gyászünnepélyen a közhangulatot tolmacsolta. 
Annak szava, kinek életképét itt néhány gyenge vonás-
sal ecsetelni szándékozom. „Emlékoszlop4-ra neki szük-
sége nincs. Ha egy kis igénytelen emléket mégis állí-
tok nevének, teszem ezt egyrészt azért, hogy egy szent 
kötelességet teljesítve Önmagam iránt, a hálás kegyelet 
koszorúját tegyem le sírjára, másfelől azért, hogy az ifjú 
nemzedék buzdítására néhány lelkesítő adat közlésével 
igazoljam a szót: „pectus facit theologum.4 

Haubner Máté szül. Veszprém városában 1794-ik 
évi sept. 19 én. Mint superint. hivatali elődje, Kis János, 
úgy ő is a szülői ház szentélyében nyert avatást azon 
dicső hivatású pályára, melyen a választottak sorába 
küzdötte fel magat. Atyja, Haubner Mátyás, vagyonta-
lan, de tetőtől talpig becsületes szűcsmester, egyike 
volt azon tiszteletre méltó iparosoknak, kik ama régi 
jó időben, a céhrendszer korában faradhatlan munkássá-
got benső kegyességgel párosítva, annyi hív s buzgó 
fiat neveltek a hazának és egyháznak. 

A fáradt kar a nappali kimerítő munka után estve 
az élet könyvéhez, a bibliahoz nyúlt, merítve e forrásból 
üdülést a fáradalmak után, erőt a masnapi uj munká-
hoz. Anyja, szül. Ulich Klára, egyike volt azon Mári-
áknak, kik „a jobb részt választották;4 kikben az Is-
ten iránti határtalan bizalom oly nyugodt, derült kedély-
világot teremt, melynek fényét a nehéz gondok éje 
sem képes homályba borítani, melynek sugarai a gyer-
meki szívben a benső vallásossag, nemes kedély, szilárd 
jellem fejlődésének első, leghatályosabb ébresztői. 

Az egészséges légkörben egészséges fejlődésnek 
indult a gyermek. Szülői korán vették észre jeles szel-
lemi tehetségeit, a határozott, erős hajlamot azon palya 
iránt, melyre mély vallásos kedélyénél, szilárd akaratá-
nál fogva teremtve, hivatva volt. A taníttatás gondja 

1 háttérbe szorult, a gyermek hivatottsága döntött, s a 
1 korlátolt anyagi viszonyok közt élő, számos gyermekkel 
megáldott szülőknek bizalommal párosult szeretete azon 
merész elhatározásban nyert kifejezést, hogy fiokat ta-
níttatják. 

A szülői remény tárgya, miután részint szülőváro-
sában, részint Győrött az ismeretek elemeiben kellő ok-
tatást nyert, 11 éves korában a dunántúli egyházkerü-
let „alma mater4-je, a soproni lyceum növendékei közé 
vétetett fel. Itt mindig az elsők közt foglalt helyet s a 
legkitűnőbb mérvben bírta tanarai rokonszenvét s be-
csülését. 

O s néhány kitűnő tehetségű tanulótársa, kikhez 
a baratság köteléke fűzte, méltán magokra vonták mind-
azoknak figyelmét, kik a jövő nemzedék fejlődése iránt 
meleg érdeklődést tanúsítva, a lyceum beléletével szoros 
kapcsolatban állottak. 

Nyolc évet töltött Sopronban, azon éveket, me-
lyekben az annyi szép reményre jogosító gyermek if-
júvá, eszményeiért lelkesülő, kitűnő tehetségei s vasszor-
galma folytán közbecsülésben álló, derült kedélye miatt 
mindenütt szívesen látott ifjúvá fejlődött. De ekkor, ha 
rövid időre is, a tanulói pályáról le kelle lépnie. A szép 
készültségű itju Pozsonyba, Habermayer Mátyás úri ha-
zahoz nevelőnek hivattatván, a megtisztelő ajanlatot, 
bár nehéz szívvel, elfogadta. Csak ezúton remélhette, 
hogy külföldi egyetemeken tanulmányait jó sikerrel be-
végezve, hő vágya valósuland. Szülőitől nem varhatván 
anyagi segélyt, ő is, mint annyi jelese egyházunknak, 
önmagára volt utalva, sajat buzgalmanak kellett pótolnia 
azt, mit a sors szülőitől megtagadott. 

Egy évi nevelősködés után Jénába ment, hol, mint 
maga mondja „curriculum vitae4-jében, melyet akkori 
szokás szerint sajatkezüleg irt a fölavatottak anyaköny-
vébe — a legboldogabb évet töltötte, egy Gabler, 
Danz, Voigt, Okén Luden s Münchow előadásait hall-
gatva s menten anyagi gondoktól egész odaadással ta-
nulmányainak élve. A tudomány e korifeusaival köz-
vetlen, személyes érintkezésbe is lépett s tanárai, külö-
nösen a dogmatika tanára, nem egyszer adtak kifejezést 
meglepetésöknek, melyet e magyar tanulónak alapos 
theologiai s philosophiai készültsége s éles, gyakorlott 
gondolkodó erőről tanúskodó kérdései s megjegyzései 
keltettek. 

Visszatérve hazájába ismét elfoglalta a nevelői 
állomást Habermayer úr házában Pozsonyban, de rövid 
idő múlva a kitűnő miveltségű s dúsgazdag Ghika Kon-
stantin Emánuel oláh földbirtokos, György fia mellé 
hivta nevelőnek. Valóban fényes teltételek mellett. E 
minőségben három évet töltött részint Bécsben, részint 
Sopronban, hol növendéke a lyceumot látogatta. Meg-
fordulván a legelőkelőbb családokban, elsajátította ma-
ganak a finom, megnyerő társalgási modorban egyikét 
azon charismáknak, mely a lelkészkedés előkelő körök-
ben való sikeres gyakorlásának elengedhetlen feltételét 
képezi. Ezen évek H. életében azért is fontosak, mert 



legédesebb emlékei azokhoz fűződnek. Sopronban meg-
ismerkedett a szép lelkű s mély kedélyű Seybold Lui-
zával, Seybold Pál lyceumi tanár leányaval. A szép 
s nemesért lelkesülő szivek egymásért teremtve látszot-
ták s egymással megismerkedvén, egymást becsülni s 
szeretni tanultak, — itt vettetett meg alapja a legbol-
dogabb házassági frigynek. 

E viszony fokozta valószínűleg H.-ban az önálló-
ság utáni vágyat. Elhagyva nevelői állomását egészen 
tanulmanyainak élt, tanulva s prédikálva készült a pá-
lyára, melyhez szive vonzódott. Ekkor hivták meg őt a 
pozsonyiak, kik őt nevelői működéséről ismerték. El-
ment oda a grammatika tanárának. De alig mőködött 
ott félévig, midőn a jó hirben álló szalonaki egyház, 
mely akkor a dunántúli egyházkerület legnépesebb gyü-
lekezeteinek volt egyike, meghívta lelkészül. 1821-ben 
avatta tel őt a sz. hivatalra Kis János superintendens 
s még ugyanazon évben elfoglalta Szalonakon a lelké-
szi állomást. 

Vasmegyének észak-nyugoti, Steyerországgal ha-
táros része, hol óriási bércek s virányos völgyek, kies 
fekvésű falvak s fejlett ipart üző népes mezővarosok kö-
tik le az utas figyelmét, kulturális tekintetben ritkítja 
párját. A népiskola csodákat teremtett. 50—60 esztendő 
óta azon a vidéken alig találkozott az ottani evang„ val-
lású községekben ember, ki írni olvasni ne tudott volna. 
Amit az 1868. 38 ik törvénycikk célul tűz ki, a mi 
majd csak évtizedek múlva lesz hazánk mindegyik köz-
ségében valósággá, az Vasmegye felső részének evang. 
vallású egyházaiban már félszázaddal ezelőtt bevégzett 
ténnyé vált. E páratlan kultuialis haladasnak főténye-
zője volt két evang. lelkésznek fáradhatlan buzgalma. 
Tanulótársak voltak s néhány évvel utóbb, hogy leráz-
ták labaikról az iskola porát, mindketten ugyanazon 
vidéken, mint két szomszédgyiilekezetnek lelkipásztora 
apostolkodtak, Wimmer Ágoston Felső Lövőn, Ilaubner 
Máté Szalonakon. 

Felette érdekes s tanulságos volna, e két férfi 
jelleme s működése közt párhuzamot vonni. De erre 
sem a kellő térrel, sem a kellő tehetséggel nem ren-
delkezem. Két, sok tekintetben ellentétes jellem, de 
ugyanazon nemes lankadhatlan buzgalommal, eszménye-
ikért lángoló sz. lelkesedéssel s hajthatlan akarattal in-
dulnak a kitűzött cél felé ! Mindkettő az irás alapján 
áll. \Vimmer tetőtől talpig orthodox, a bibliai suprana-
turalismus híve, Haubner a szó nemes értelmében tlieo-
soph, ki az iras titkait az élet, az élet titkait az irás 
világánál kutatja, megfejti. Amaz az irast, annak feltét-
len tekintélye s értéke alapján átülteti az életbe; ez a 
gyakorlati életet, a valósagot ragadja meg, hogy en-
nek egészséges vérkeringésében az irás örök igazságai-
nak megtestesülését lélektani alapon igazolja. Külön-
böző utakon haladtak ugyanazon cél felé. Kiegésziték 
egymást. 

H. e népes gyülekezetben, melyhez akkor még 
az azóta anyásitott Német Sz. Mihály és Vágód tar-

tozott, igazolta nemes idealismusának életrevalóságát. 
A közlekedés ama hegyes-völgyes vidéken felette ne-
héz és sokszor, különösen a téli hónapokban, csakis 
jper pedes apostolorum* lehetséges. Csak vasakarat 
küzdhette le az óriási akadalyokat. S H. legyőzte. 
Híva s hívatlan, alkalmas s alkalmatlan időben jelent 
meg hivei körében. Nem csak arra volt ideje, hogy az 
anyagyülekezettől néhány órányi távolságban fekvő fili-
ákban felmerült számos egyházi cselekvényeket szemé-
lyesen végezze, hanem maradt ideje a »cura pastoralis* 
lelkiismeretes gyakorlására is. Se téren H. elemében 
volt. Szép jellemvonása az ottani németajkú népnek, 
hogy feltétlen bizalommal viseltetnek lelkészök iránt; ha 
hűségét kipróbálták, minden ügyes-bajos dolgaikat vele 
közlik, tőle várnak utasítást, nala nélkül nem tesznek 
semmit. Ily nép H-ban emberére talalt. Itt mint tanács-
adó, ott mint vigasztaló majd intve, majd dorgalva 
jelent meg híveinél, mindenütt mint barát, mint részt-
vevő, jóakaró, az igazságnak szeretetben szolgáló házi 
barát, azért szívesen láttak, a szénégetőnek erdei kuny-
hójában úgy, mint a kath. vallasu Batthyány csalad grófi 
kastélyaban. 

j,A sza'.onakiak — azt irja nekem jelenlegi buzgó 
fiatal lelkészök — tiszteletteljesen, örömmel s büszke-
séggel emlékeznek meg mindig egykori papjokról.* O 
az egész vidéknek kedvelt szónoka volt. Halotti beszé-
deinek meghallgatására összesereglett az egész környék 
lakossága valláskülönbség nélkül, hallgatói közt nem 
ritkán voltak láthatók a földesúri grófi családnak tag-
jai is. 

A szoros értelemben vett lelkészi teendőkön kivül 
főfigyelmét fordította az iskolára. A tanítókat munka-
társainak tekinté. Egyházkerületi tanítóink nestora, Né-
met Sz. Mihályon most is hivataloskodó Kieleisz Teo-
fil úr, büszkén hivatkozik arra, hogy H. őt barátságára 
méltatta. A most is fenálló s a mostani igényeknek is 
megfelelő emeletes iskolaház Szalonakon e ritka buzga-
lomnak emléke. Az ő kezdeményezése semmi akadaly-
tól vissza nem rettenő buzgólkodása folytan léptek 
életbe e vidéken azon tanítói értekezletek, melyeknek 
sikeres működéséről a , Protestáns Egyházi s Iskolai 
Lap" hasábjain annyi tanulságos közleményt bocsátott 
közre. E mellett mint a magyar nyelv apostola is, né-
met ajkú hivei körében, örök halára méltó munkásságot 
fejtett ki. Maga adott hetenkint több órában oktatást 
a felnőtt ifjaknak magyar nyelvből, még pedig szép si-
kerrel. Ha a megkezdett munkát éveken at folytathatta 
volna — azt mondjak a szalonakiak — alig volna most 
Szalonakon ember, ki a hazai nyelvet nem beszélné. 

Ily áldott munkásság hire nem szorítkozhatott 
egy félreeső vidék, egy egyházmegye szűk körére. A 
győri gyülekezet, melynek élén régi időktől fogva ki-
tűnő papok állották, arvaságra jutván, figyelmét a so-
kat emlegetett Szalonak felé fordította. De voltak, a 
kik azt a hirt terjesztették, hogy H. mint ,német pap* 
Győr magyar ajkú lakossaga igényeinek nem fog meg-



felelni. Küldöttség ment Szalónakra s a mint H. tanu-
lószobajába belépett, nagy bámulatára a tagoknak, egy 
magyar újságot olvasó, tiszta magyar szót hangoztató 
férfival állottak szemben. A küldöttség örömsugárzó 
arccal oszlatta el otthon a felmerült kétséget, s a sza-
lónaki „német pap* meg lett választva. H. 1829-ben 
február havában távozott Szalónakról Győrbe. 

E varoshoz fűződik H. munkásságának fénykora. 
Itt, a férfiikor teljében fejtette ki azt az erőt, azt a jel-
lemet, mely a protest. lelkészi hivatalnak osztatlan tisz-
teletet vivott ki azon városok egyikében, hol a protes-
tantismus szegénységgel párosult méltóságát, szemben a 
nagyszámú kath. papság gazdagsága-, hatalmával s fényé-
vel, bizony csak nehezen emelheti érvényre. H. példája 
fényesen igazolta, hogy nem az egyház méltósága köl-
csönöz tiszteletet papjának, hanem a papnak tiszteletre 
méltó egyénisége áraszt fényt, méltóságot egyházára. 
Ugyanazon szellem, mely U-t Szalónakon vezérelte, volt 
azon munkásságnak is rugója s iranyadója, melyet Győr-
ben kifejtett. 

Ugyanazon szellem, de ennek a változott viszo-
nyokhoz alkalmazkodnia — ha célját el akarta érni, más 
alakban nyilvánulnia kellett. Lelkészkedés tekintetében 
Győr tan egyike a legkritikusabb, a legnehezebb állá-
soknak. Képviselve van ott a szellemi miveltség, a vallás 
s erkölcsi élet, a vagyoni s tarsadalmi rangfokozatnak 
minden árnyalata. A lelkész szolgálatát igénybe veszik 
ott ugy a tekintélyes számú köztisztviselők, biró, ügyvéd, 
hivatalnok, az értelmiség képviselői, mint a szellemi 
táplálékul gyenge tejet igénylő falusi földmivelő, ugyan-
azon templomi padon foglal helyet a gazdag belvárosi 
kereskedő, s az egyszerű, nyíltszívű újvárosi gazda, az 
önérzetes iparos s az év legnagyobb részét szülővárosá-
tól távol töltő hajós ; nem csekély próbára teszi a pász-
tor „prudentiâ -ját, a zsákoló napszámos, ki a por lég-
köréből legfelebb a pálinka gőzkörébe menekül s azon 
hontalan proletárok, kikkel a lelkész akkor ismerkedik 
meg, midőn szolgálatát veszik igénybe. Ehez járul a 
kétnyelvűség, mely a harmincas években a naponkint 
kétszer — ünnep s vasárnapokon pedig háromszor tar-
tott templomi istentiszteletben nyert — s nyer nagy-
részt most is — érvényt. 

Biz ily helyen nem könnyű dolog hirdetni, még 
pedig „mindenkinek saját nyelvén* hirdetni az igét, a lel-
kipásztorkodás pedig majdnem legyőzhetlen akadályokba 
ütközik. H. mind két irányban fényesen igazolta a sze-
mélyéhez kötött reményt. O huzamosb ideig egymaga 
volt e népes gyülekezetnek lelki vezetője. Ez időbe, hi-
vataloskodása első éveibe esik a kolerának, a kelet ez 
öldöklő rémjének, első pusztító fellépése. Lázas izgatott-
ság, rémület uralkodott akkor a jó győriek közt, hisz e 
borzasztó járvány napról-napra jobban ritkította soraikat. 
Sokan menekültek, — H. megmaradt állásán, sőt a be-
tegekhez csak is maga ment, nem bizta segédjeinek 
gondviselésére a veszélyben forgó nyájat. Minden esetre 
szép vonás — »a jó pásztor*-nak egyik jellemvonása. 

Nincs mit csodálkozni rajta, hogy e gyülekezet 
tagjainak túlnyomó nagy többsége gyermeki szeretettel 
csüngött rajta. De ne gondolja senki, hogy olcsó áron 
szerzett magának népszerűséget — sőt megvetette azt, 
ha az igazság árán kellett volna megvásárolnia. O pász-
tori gondját s befolyását az egyes családokban, a leg-
előkelőbbekben is, tudta érvényesíteni. Itt egy magára 
hagyott özvegy s árva érdekében szállott síkra a nagy-
szamú rokonok jogtalan igényei ellen ; ott a halálos ágy 
szélén hallatá a béke komoly-nyájas szavát, nem nyu-
godván, míg a haldokló atya megbocsátó jobbját nem 
nyujtá a vele viszályban élt gyermekeknek ; majd egy 
szegény árva tanuló ifjú neveltetése érdekében zörgetett 
az előkelők ajtaján ; majd latba vetette tekintélyét, mi-
dőn az apai önkény, az anyai hiúság, a gyermek haj-
lama, egyéni joga s becsülete rovására, parancsszavát ér-
vényesíteni törekedett. Hogy ily közvetítő szerep nem 
találkozik mindig elismeréssel, az természetes. Hisz min-
dent elnéz a világ, csak egyet nem, ha önérdekét, hiú-
ságát támadják meg. S ezt tette H. tartózkodás nélkül. 
Nyíltan feje'zte ki nézetét, leplezetlenül nyilvánította 
célját s megnevezte a bűnt saját nevén. Voltak ellenségei, 
de ezeknek száma — tiszteletére legyen mondva a győri 
gyülekezetnek — felette csekély volt. 

Mig hívei részéről gyermeki bizalomban, Győr 
egyébb felekezetű polgárai részéről kiváló tiszteletben 
nyert kifejezést azon erkölcsi hatalomnak elismerése, 
melyet H. áldott tevékenysége képviselt. E hatalomban 
kell keresnünk egyedüli okát azon szívélyes baráti vi-
szonynak, melyben az evang. egyházért, annak jogai s 
szabadságáért élő haló „prédikátor* a püspöki székváros 
róm. k. papságához állott. Feltűnő, tán páratlan jelenség, 
hogy az a H., ki a kath. egyház egy nagyhírű tudósá-
val huzamosb ideig tollharcot vivott, Stankovics püspök 
házánál egyike volt a legszívesebben látott vendégeknek. 
Páratlan jelenség, hogy egy lutheránus superintendens 
egy kath. püspök díszfogatán tartja bevonulását hívei 
körébe ! Stankovics püspök nem volt Nikodemus, — ő H. 
iránti tiszteletének nyíltan adott kifejezést. Házánál is-
merkedett meg H. a hazai kath. egyház legjelesebb 
embereivel, a többek közt Albach-al, a nagyhírű szó-
nokkal, kinek egyházi beszédeit örömmel hallgatta, kinek 
fenkelt szelleme iránt rendkívüli tisztelettel viseltetett. 
S e ritka jó viszonynak jó hatása volt Győrben a fele-
kezetközi viszonyokra is. Legalabb nincs példa arra, 
hogy ez időben ott az uralkodó egyház a többi feleke-
zetek szabadsága rovására érvényesítette volna hatalmát, 
sőt egészen a legújabb időkig is, Győr azon városoknak 
egyike, hol súrlódás a felekezetek közt nagyon ritkán 
merült fel. 

(Vége következik.) 

Egy ifjú, a munka kezdetén kidőlt pályatárs, gon-
dos családfő s jó barát: Emödy István, hejcei ref. 
lelkész az, kinek emlékére e néhány sort szentelem. 



Nem élt zajos, sokak által figyelemmel kisért életet; 
egyszerű, de szívben s lélekben nemes volt ő, mint maga 
a munkakör, melyben oly édes odaadással, szép remé-
nyekre jogosító sikerrel működött. 

Született a boldogult 185 I-ik év elején ; Szikszón, 
Abaujmegyében. Az elemi iskolákat, valamint a gym-
názium 5 alsóbb osztályát, szülőföldjén, az akkor jó hirű 
alsóbb gymnáziumban végezte el. Innen a sárospataki 
főiskolába vitetvén, tanulmányait itt folytatta, mígnem 
1873. nyarán, elvégezvén a theologiai tanfolyamot, 
— mint végzett theologus — segéd lelkészi vizsgára 
bocsáttatott. 

A vizsgát letévén, szülőföldjére, Szikszóra lett — 
mint s. lelkész — kibocsátva. Innen, az egyházmegyei 
felsőbbség által, — ugyancsak s. lelkészül Telki Bányára ; 
s innen — mint helyettes lelkész — Szalára rendeltetett. 

A szalai egyházban, az elválasztott r. leikész, elfog-
lalván állomását: Emődi — ugyancsak h. lelkészi minő-
ségben — a hejcei — akkor még lelkészi dijlevelét, a ft. 
egyh. ker. határozata értelmében, 600 frtra kiegészíteni 
törekvő egyházközségbe rendeltetett. 

E kisded, de vallásos buzgóságáról ismert egyház-
község, mindent elkövetett, hogy kebelében a rendes 
lelkészi állomást fenntarthassa. Minthogy azomban ezt ki 
nem eszközölhette — az egyházmegye jóvahagyása 
mellett — a lelkészi és tanítói állomást össze csatolta 
s a lelkész-tanitó megélhetését kellően biztosította. 

Emődy, letevén 1875 nyarán, a második, vagy is 
lelkészi vizsgát: az így alakult lelkész-tanitói állomásra, 
egyhangúlag elválasztatott. Biztosítva levén számára a 
bár nem fényes, de tisztességes megélhetés : házasságra 
lépett, mely házasság rövid boldogságát, f. év január 
31-ikén, ketté vágta — egy súlyos toroklob okozta — 
rideg halai 1 

Egyházközségének tagjai mélyen érezték veszte-
ségöket ; s együtt sírtak a korán, váratlanul elhúnytnak 
koporsója mellett a megtört szívű anyával, a bánatos 
özvegygyei, s a korán árván maradt, alig 3 éves kis 
fiúval 1 

Temetési szertartása febr. 3-ikán tartatott meg 

! Hejcén nagyszámú közönség részvétele mellett. Ennek 
1 végeztével, a kiszenvedett nemes lélek porsátora, sötét 
koporsójában, szekérre tétetvén, eltemetés végett szülő-
foldj ére, Szikszóra vitetett , hogy, kívánsága szerint 
hamvai együtt porladozzanak atyáiéval. 

Legyen álma csendes, az édes anyaföld kebelén ! 
K. B. 

A D A K O Z Á S O K . 
A nagykőrösi ref. főgymnasiumi és tanítóképző 

intézeti tápintézet javára a folyó tanévben a következő 
adományok küldettek be alólirotthoz (első közlés): a nt. 
kecskeméti egyházmegye egyes egyházai részéről : Jász-
Berény 2 frt, Gomba 2 frt, Halas 10 frt, Pánd 8 frt 
19 kr., a nt. solti egyházmegyéből: Fülöp-szállás 5 frt, 
összesen 27 frt 19 kr. A küldött kegyes adományokért 
a tápintézeti választmány nevében hálás köszönetemet 
nyilvánítom. Magyar Antal, igazgató. 

Tarczy-alapra : Kőszeghy József ívén : Kőszeghy 
József 1 frt, Sebestyén János 1 frt. — Jeremiás Béla küld. 
1 frt 20 kr. Főösszeg 1773 frt 20 kr. 

Slavoniai missióra: Pap Károly küldi a bihari 
ref. egyház adományát 10 frt. Zsobrák József és István 
gyűjtők 60 frt. Szabó Nándor küldi Szobi János, Kul-
csár József gyűjteményét 25 frt 90 kr. Németh József 
gyűjtő 48 frt. Tatay Imre küldi Zsobrák József és Ist-
ván gyűjteményét 25 frt. Németh Józset gyűjtő 40 frt. 
Pap Károly küldi Zsáka ref. egyház adományat 6 frt, 
Thury Károly küldi Varjas Gábor adományát 1 frt. 
Sebestyén László küldi Pakráci takarékpénztár könyvé-
ben Erdős József adományát 34 frt 72 kr. Szilády 
Áron küldi a gyűjtőktől átvett összeget 30 frt. Kovács 
János küldi Vida József és Zsoldos Imre gyűjteményét 
20 frt. Főösszeg 1268 frt 87 kr. Kis Gábor. 

PÁLYÁZAT. 
A szászvárosi ev. ref. Kún Collegium nyolc osztályú gymnasiumában újonnan szervezett 

és rendszeresitett mennyiség-természettani tanszékre ezennel pályázat nyittatik. Évi fizetés : 9 0 0 
frt és 150 frt szállásilletmény. A pályázni óhajtók életkorukat, vallásukat, eddigi szolgálatukat, erkölcsi-
viseletüket és az illető tudományszakra képesitettségöket szabályszerűen igazolni tartoznak. Kérvé-
nyeiket folyó év április 30 ig bezárólag az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató-tanácsá-
nak alólirt elnökéhez nyújtsák be. Az állomás a következő tanév elején, folyó év szeptember i-én 
elfoglalandó. Az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató tanácsának Kolozsvárt 1881 már-
cius 6-án tartott üléséből. 

2 S T a , g : 3 r Z E ^ é t e r , 
erdélyi ev. ref. püspök. 

3 P a - x á i d . i K á l m á n , 
tanügyi referens. 
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megjelent: 

Szász Károly. Az egyházi évkor. Ünnepi prédikációk. 240 lap. Ara 1 frt 50 kr. 
Szász Károly. Halotti imák. 2-ik bővített kiadás. Egészen vászonba kötve 2 frt 40 kr. 
Zombory Gedő. Egyházi beszédek ünnep és vasárnap délutánra. I-ső füzet 1 frt 20 kr. 
MargÓCSy. Prot. egyházi beszédtár VI ik kötet 1 irt 20 kr. 

Megrendeléseknél legcélszerűbb az árt postautalványon beküldeni, mely esetben a kívánt 
mű bérmentve küldetik meg. 

1—2 Protestáns lelkészi könyvtár, 
A „Prot. Egyh és Isk. Lap" kiadóhivatalában a következő munkák 

rendkívül leszállított áron kaphatók: 

1. Hagenbach : A theologiai tudományok encyelopaediája és methodologiája. Ford. Révész Imre. (A befolyó jöve-
delem fele a prot. árvaház javára fordíttatik.) Eredeti ára 2 frt 30 kr. helyett 1 frt. 

2. Kurz: Szent történelem. Magyarította Fabó András. (Példányai csekély kivétellel, elégtek: a fennmaradt köte-
tekből beveendő összeg fele a prot. árvaház részére adatik át.) 1 frt 30 kr. helyett 65 kr. 

3. Dr. Ballagi Mór: A héber nyelv tankönyve. 2-ik átdolgozott kiadás, dr. Goldziher I. által. 2 frt helyett 80 kr. 
4. A protestantismus harca az ultramontanismus ellen. Ballagi Mórtól. 1 frt 60 kr. helyett 50 kr. 
5. Tudományos kutatás a vallásban. Egyháztörténelmi rajz. Irta Szilágyi Ferenc 1 frt 20 kr. helyett 40 kr. 
6. Miért maradok a prot. egy. híve ? Egyházi beszéd. Irta Könyves T ó t h Kálmán. (Az eladott példányok ára 

a prot. árvaház javára fordíttatik.) 12 kr. helyett 5 kr. 
7. Der ungarische Protestanten-Verein, seine Entstehung und seine Wirksamkeit . . . 60 kr. helyett 15 kr. 
8. A népiskolai törvényjavaslat. Irta Ballagi Mór 40 kr. helyett 10 kr. 
9. Successio és képviselet az erdélyi evang. ref. superintendentiában 30 kr. helyett 5 kr. 
10. Egyháztörténelmi irodalmunk ügyéhez. Irta Révész Imre 10 kr. helyett 5 kr. 
11. Házi kincstár. 1861. évfolyam (bekötött példány) 2 frt. helyett 60 kr. 
12. Ballagi Mór megnyitó beszéde a protestáns egylet alakuló gyűlésén .20 kr. helyett 10 kr. 
13. A történet bölcsészete és a történetírás. Irta Makkai Domokos 18 kr helyett 5 kr. 
14. Bibliai tanulmányok. Két kötet. Irta Ballagi Mór I frt 60 kr. helyett 80 kr. 
15 A biblia. Tholuck August után Ballagi Mór 1 frt. helyett 30 kr. 
16. A gazdag és szegény találkozása. 3 prédikáció id. Coquereltől. Fortl. Hetesy Viktor. (E munka jövedelme a 

prot. árvaház részére adatik át.) 40 kr. helyett 10 kr. 
17. Történeti életrajzok. Ballagi Károly és Batizfalvi Istvántól. I. kötet 80 kr. helyett 20 kr. 
18. Protestáns tudományos szemle. 1871. évfolyam 2 frt. helyett 50 kr. 
19. Renaniana. Irta Ballagi Mór 60 kr. helyett 35 kr. 
20. Tájékozás a theologia mezején. Irta Ballagi Mór ' 80 kr. helyett 30 kr. 
21. A vallás a munkás életben. Caird egyházi beszéde 30 kr. helyett 10 kr. 
22. A tudomány fejlődése hajdan és most. Irta Ballagi Mór 30 kr. helyett 10 kr. 

Összesen 20 frt. helyett 7 frt 25 kr 
Akik az elősorolt müveket e g y s z e r r e rendelik meg, még a 7 frt 25 krból is 2 frt 25 krnyi 

árleengedésben részesülnek, 

s í g y a z e g é s z g y i i j t ö m é n y t 5 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 mel le t t , 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 . 

IMZeg-rezideliietök: még : 
A Protestáns Egyházi és Iskolai lap 1858. évfolyama. Kötve 7 frt helyett 6 frt. 
» » » » » » 1863. 1864. 1865. 1867. 1871. 1872. évfolyama, min-

den évfolyam külön-külön. Kötve 8 frt helyett 10 frt. 
» » » » » » 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. évfolyama, 

minden évfolyam külön-külön Kötetlenül 9 frt helyett 5 frt. 
Akik lapunk utóbbi h é t év fo lyamát ( 1 8 7 3 — 1 8 7 9 ) egyszerre rendelik m e g : 3 5 f r tny i leszá l l í to t t áránál rendkí-
vüli kedvezmény gyanánt még 15 f r tny i árleengedésben részesülnek, s igy mind a hét évfo lyamot h ú s z f r t é r t 

kapják meg. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : ODr. Ba,lla,gri ILvdlóx. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest. 
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K I A D Ó - H I V A T A L : 
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E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben házhozhordással s 'vidékre postai küldéssel 
félévre 4 frt •">() kr., egész évre '.) frt. Iílőfizethetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések dija: 
l hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 80 kr. 

T e l j e s szájocl-úl p é l d á m . - y o l c l c e L l m i n d é g s z o l g - ^ l l x a . t - L i x i . l s : _ 

Azon t. előfizetőink, kiknek elöfizetésök 
lejárt annak megújítására felkéretnek, 

Budapesten. 
Történelmi tény, hogy áldásthozó nagy dol-

gok csak akkor születnek meg, ha önzetlen lel-
kesedés szent tüze hatja át a kedélyeket. ^ N a g y 
lettel: csak vagy pillanatokban lelik kút forrásukat* 
Ki nem emlékeznék például az 1825 évi november 
3-ik napjára, melyen a magyar tudományos aka-
démiának alapja tétetett le ? Most is hazafiúi öröm 
hatja át szívünket, ha ezen korszakalkotó esemény 
plastikus ecsetelését olvassuk Horváth Mihály tör-
ténelmében. >;>Es hangzának — így szól — szépnél 
szebb beszédek: okoskodásban, óhajtásokban nem 
volt hiány; de a kérdés csomója, a szükséges 
pénztőke kiállításának módja megoldatlan maradt 
A tanácskozás fonala a következő napon megint 
felvétetett, s folyt a vita, egy ideig ismét hasonló 
eredménytelenséggel. Feláll végre Nagy Pál, kinek 
lángszavai már több ízben máskor is lelkesedést 
szültek a nemzeti nyelv és nemzetiség ügyében. 
Szónoklatában élénk színekkel ábrázolá nemzeti-
ségünk ügyét s megragadólag mondá el, miképen 
a honi nyelvet s vele együtt a nemzetiséget ed-
digelé leginkább a pislogó mécseik mellett job-
bára éhezve, sanyarogva munkálkodó, reményt, 
szerencsét s egész életöket feláldozó, szegény 
hazafiak szívvérökke.l mentették meg az enyészettől: 
jám — úgymond — fejtse, képezze ki azt ezután 
az ország dús-gazdag nagyjainak hazafias áldozata, 
mert ide is, mint az egykori hadvezér szava sze-
rint a háborúhoz, három fődolog kell, pénz, pénz 

és ismét csak pénz !(< A csendben, mely a szó-
nok szavait követé, egy férfiú álla fel, ki eddig 
Nagy Pál háta mögött ülve, a tanácskozásokat 
feszült figyelemmel és egyre növekedő érdekkel 
kiséri vala . . . E férfiú Széchenyi István gróf 
volt . . . Minden szem a felállott Széchenyire 
fordula, minden fül feszült figyelemmel lesé a szólni 
kezdő szavait: ^Nékem, mondá, itt szavam nincs. 
Nem vagyok tagja a követek házának. De 
birtokos vagyok, és ha feláll oly intézet, mely a 
magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő 
honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak 
egyév i jövedelmét feláldozom reá.* . . . Egyszerű, 
rövid beszéde villanyerővel hatotta meg a közön-
séget, s határtalan lelkesedésre, szűnni nem akaró o * y 

taps- és éljen viharra ragadta a gyülekezet tag-
jait. . . A szép példa nyomban nemes követőkre 
talált. Még ezen országyűlés folytában 250 ezer 
ezüst forint gyűlt össze az intézet alapjául/ 

I lasonló, nagyot igérő lelkesedéssel talál-
kozunk 1842-ben egyházunk terén is. Ez időben 
az ág. hitv. papokat és tanítókat azzal vádolták, 
hogy a titokban terjedő panszlavismusnak apos-
tolai; hogy a pozsonyi, selmeci és több más fő-
iskolákban a tanuló ifjúság keblében szláv társu-
latokat alkottak sat. Ekkor Zag Kárólg gróf, az 
ágostaiak egyetemes felügyelője, felhasználván a 
helv. hitv. testvérek azon szándékát, mely szerint 
Pesten egy uj főiskolát voltak alapítandók, indít-
ványozta: jállíttassék fel ezen egyetem a két 
prot. felekezet összpontosított erejével, s történjék 
ezen összpontosítás azok egybe olvadása által.* 
^Az eszme* — így ír Horváth — ^lelkesedéssel 
fogadtatott, s rövid időn oly népszerűvé lett, hogy 
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alig emelkedett többé kétség valósulása iránt. . . 
Majd egy lépéssel tovább haladva Bernátli Zsig-
mond által a két felekezet részéről évenként tar-
tatni szokott egyetemes gyűléseknek egy konventté 
olvadása; Kossuth által pedig egy közös egyházi 
hirlap kiadása, mely különösen az egyesülés esz-
közlésében működnék, hozatott indítványba. És 
midőn egy közös választmányt neveztek ki mindkét 
felekezet részéről az egybeolvadás előkészítésére, 
a ^Pesti Hírlapban* már ezen eredmény is oly 
vérmes reményt ébresztett, miszerint felkiáltott: 
^Még íéléve sem mult, hogy az unió nagy gon-
dolata köztünk forog s ma már ezereknek ajkai-
ról szól az óhajtás, ezerek lelkében buzog a szi-
lárd szűz akarat, s mi a meggyőződés szent 
hitével mondjuk: az unió meglesz!11 

A haza nagy szüleménye, a magyar tudo-
mányos akadémia teljes épségben él és szellemi 
kincseket áraszt az országra 53 év óta szaka-
datlanul. A protestáns egyház fentecsetelt nagy 
eszméjének fölmerülése óta is elmúlt már 38 év; 
de ma mind abból, mi éveken át a legtisztább 
lelkesedés tárgya volt, csak romokat és sírköveket 
találunk. Az uniói eszme agyhártyalobban halt 
meg; a pesti közös theologiai intézet sorvadásnak 
esett áldozatul. Csak a helv. hitvallásnak Buda-
pesten fenmaradott theologiai intézetük és e becses 
lapok egyedül emlékeztetnek minket arra, hogy 
egyházi életünkben is voltak oly napok, midőn 
az önzetlen lelkesedés szent tüze lelkeinket nagy 
tettekre buzdította vala. Valóban, a buzogó élet vi-
rányairól sok tekintetben kopár sivatagra tereitet-
tek protestáns hitfelekezeteink! 

Azt mondják, hogy ama viharok, melyek az 
utolsó előtti három évtizedben egyházunk minden 
izmát megrázkódtatták, minket természetszerűleg 
higgadtabbakká, számítóbbakká, önzőbbekké tettek, 
Állítják, hogy ma e tulajdonságokban fekszik az 
életbölcseség netovábbja. És valóban, ugy látszik, 
mintha az élet ezen felfogása mellett egyházunk 
jelenben történő intézkedései is tanúskodnának. 
Ha valamely nagyobbszerű, egyházi életünket fel-
emelni igérő s igy felekezetünk jövőjére nézve 
üdvös eszme felvillan egyes lángelmű hitsorsaink-
ban, mi, bár osztatlan örömmel üdvözöljük is azt, 
annak megvalósítása felé oly lassan indulunk, 
hogy távolról is meglátszik rajtunk a keresztül-
vitelre megkívántató haladásnak kínja. ^Hangza 

nak ugyan — hogy Horváth Mihálylyal szóljak 
— szépnél szebb beszédek: okoskodásban, óhajtá-
sokban sincs hiány, de a kérdés csomója rende-
sen megoldatlan marad.* Szokott ez pedig történni 
azért, mert a felmerült eszme többnyire nem az 
egyházegyetem álláspontjáról s annak javát ille-
tőleg, hanem az egyes esperességek és kerületek 
speciális érdekei szerint addig boncoltatik véle-
ményadásilag, míg foszlányokra szétszedve a leg-
nagyobb lángész és a legbuzgóbb akarat sem 
képesek, az eszme parányaiból ismét egy életre-
való egészet összeteremteni. 

Igy voltunk 1842 után; így a közös zsina-
tolási tervezgetéseinkkel; de így vagyunk mi 
ágostaiak jelenleg különösen a felállítandó egye-
temes theologiai akadémiánkkal. Buzgólkodunk körüle 
1869 óta s ma hátrább vagyunk a céltól, mint 
voltunk annak indítványba hozatalakor. Nem azért, 
mintha nem találkozott volna Nagy Pál-féle férfiú, 
ki arra figyelmeztetne minket, hogy ezen nagy, 
üdvös és szükséges intézet felállításához szüksé-
geltetik mindenek előtt pénz, azután pénz és utol-
jára is pénz. Nem! Hiszen mióta az acsai javaslat 
e kérdést folyamatba hozta, minden kerületi és 
egyetemes gyűlés jegyzőkönyve épen ugy, mint 
a tiszai kerületnek tavaly és a pozsonyi egyház-
nak ez idén közrebocsátott ez ügybeni emlékiratai 
a legbehatóbb érvelés súlyát a kérdés csoinójá 
nak, a pénzügy legcélirányosabb megoldására 
fektetik. A bányai kerület mindeddig hű maradt 
ezen ügyben elejétől fogva elfoglalt álláspontjához 
és az akadémiára felajánlott 600 forintnyi éven-
kénti hozzájárulást kész fizetni. A dunántúli ke-
rület szintén határozatilag kimondá, hogy éven-
kénti 250 frttal az egyetemes theologiai akadémia 
felállítását előmozdítani fogja. A tiszai kerület 
a reá eső 250 frtnál a tavaly kibocsátott emlék-
irata szerint most már tetemesen nagyobb áldo-
zatra is hajlandó, ha az akadémia Eperjesen állít 
tátik fel. A pozsonyi egyház emlékirata szerint 
határozottan 3100 frtot ad, ha t. i. kebelében 
támad az akadémia. Végre a dunáninneni kerület 
mult évi jegyzőkönyve 44-ik pontja értelmében: 
>yA pontozatokban tervezett szerződést elfogadva 
kijelenti, hogy azon nem várt esetre, ha a cél-
zott theologiai akadémia Pozsonyban létre nem 
jönne, a kerület a Reischel és Zsedényi alapít-
ványok s a megszűnt prot. intézet alapjából vissza-



fizetett összeg iránt fentartja szabad rendelkezési 
jogát, a gróf Pálffy-alapítványt a pozsonyi egy-
házzal együtt, általa vagy más egyházkerülettel 
is szövetkezve Pozsonyban felállítandó theologiai 
akadémiára kívánja fordítani, valamint a központ-
ban kezelt theologiai főiskolai alaphoz és a Zele-
nay alaphoz bírt igényét az őt megillető részben 
érvényesíteni óhajtja.* 

[ízekből látni való, hogy a kérdés csomója, 
a pénzügy a felállítandó egyetemes theologiai 
akadémiánál is a legkiválóbb gondunkat képezi. 
Ma e mellett még azon körülményt is tekintetbe 
vesszük, hogy egy Zsedétiyi, Reischel, gróf Pálffy, 
báró Baldácsy, Szinovicz és más nemeslelküek 
hagyományai fényesen mutatják, hogy sok ol-
dalról vádolt materialistikus korunkban is talál-
koznak Széchényi István-léle jótevők, kik vallásos 
buzgóságtól indíttatva, nem felejtkeznek meg az 
egyházról és készek oltárán áldozataikat letenni: 
ekkor önkényt ama vigasztaló meggyőződés gyö-
kerezik meg lelkünkben, hogy van még mód, 
nagyot, üdvöset teremteni egyházunkban. 

Ha mindamellett a kérdés csomójának üd-
vös megoldása sikerülni nem akar, ez egyedül 
onnan eredhet, hogy azon kerületi és egyetemes 
gyűlési határozatokból és emlékiratokból, melyek 
ez ügygyei foglalkoznak, sokan azt olvassák ki, 
hogy mi itt, hol egy a magyarhoni ág. hitv. evang. 
egyház méltóságához illő és a kor kivéinal mainak 
megfelelő theologiai akadémia- felállításéiról van szó, 
először az egyetemesség magaslatára felemelkedni 
nem tudunk és másodszor azon helyet, melyen ez 
intézet egyedül helyesen felédlítandó volna, combina-
tiónkből egészen kihagytuk. 

Megvallom, magam is hajlandó vagyok, ez 
ügy körül felmerült nehézségeknek gyökerét e 
körülményben keresni. Részemről legalább nem 
osztom azon aggodalmat, hogy a Pozsonyban 
tervezett theologiai akadémiában nagyobbára pán-
szláv irányú papi nemzedék neveltetnék. Szilárd 
meggyőződésem, hogy, ha a pozsonyi theologiai 
akadémia tanári kara hazafias érzelmű, onnan 
egykönnyen pánszláv ember ki nem kerülne. Ezen-
kiviil tót anyanyelvű honpolgárainkat és hitsorso-
sainkat sokkal józanabb gondolkodásuaknak tar-
tom, mintsem álmodni is mernék, hogy ez idő-
szerint sok oly egyén találtatnék, ki hajlandó 

volna, extravagans nemzetiségi ábrándoknak ál-
dozatul esni. De igenis, számításba veszem azon 
jogosult, természetszerű ambitiót, mely a többi 
kerületnek theologiai intézeteiben lakozik. Ha 
Pozsonyban felállítható a theologiai akadémia, 
mért nem lehetne azt életbe léptetni Eperjesen 
vagy Sopronban, különösen azon a pozsonyi 
egyháztól ígért és követelt feltételek mellett ? 

Az önszeretet elsőbbségének szemelőtt tartása 
itt annyira menthető, hogy rosszakaratnak bélye-
gezni sehogy sem lehet. Midőn tehát a dunántúli 
kerület mult évi jegyzőkönyve 56-ik pontjában azt 
indítványozza: ^ Miszerint az egyetemes egyház 
kezelése alatt álló theol. tanintézeti alaptőke ka-
matjai, továbbá az egyházkerületek részéről a 
theol akadémiára felajánlott járulékok és gyűjté-
sek mindaddig tőkésíttessenek, míg a tőke oly 
összegre nem emelkedik, melynek évi jövedelme 
egy egyetemes theol. tanintézetnek célirányos 
felállítását lehetővé teszi<,;; továbbá, ^hogy 250 
frtnyi évi járulékát az alkotandó egyetemes theol. 
tanintézeti alaptőke javára azon feltétel alatt teszi 
azonnal folyóvá, ha a többi kerületek ugyan e 
célra felajánlott járulékait az egyetemes pénztárba 

' beszolgáltatni késznek nyilatkoznak<<: tulajdonképen 
csak annyit mond, hogy a theol. akadémia ne 
terveztessék sem Pozsonyban, sem Eperjesen, ha-
nem a haza központján, Budapesten. 

Nézetem szerint helyesen azért, mert — és 
ez véleményemnél fogva, első sorban megfigye-
lendő — így a már létező kerületbeli theol. in-
tézeteknek öntudata sértetlenül maradt. Azonkívül 
pedig ezen intézeteknek amúgy is saját kerüle-
tükre nézve megvan a maguk fontos feladatuk. 
Tekintettel kell lenniök mindenek előtt arra, hogy 
a bennök képeztető theologusok sajátítsák el 
maguknak a legtökéletesebben ama közönségnek ö O O 

anyanyelvét, melynek egykor az isteni igét hirde-
tendőlc lesznek, mert e nélkül minden magas 
tudományosság mellett sem igen építhetik az Is-
ten országát. Tudom ugyan, hogy a haza közóhaja 
most az, miszerint mi papok arra törekedjünk, 
hogy híveink necsak érzületileg, de mielőbb nyel-
vileg is váljanak ez ország igazi polgáraivá. De 
azt is tudom, hogy ez egy nap alatt meg nem 
valósítható, és hogy az, ki híveinek anyanyelvét 
tökéletesen nem bírja, s azoknak inegmagyarosí-

i tását sürgeti, gyanúba esik, hogy azt nem a haza 
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kedvéért, hanem azért teszi, mert jobban beszél 
magyarul, mint híveinek nyelvén. 

De meg szívem lüktetése jobban mutatja 
vérkeringésem élénkségét, mint kezem éríitése. 
Ha, a mint máskép hivatásunkkal ellenkeznék, 
hazafias érzelmű papi nemzedéket akarunk, mért 
küldenők ifjainkat a haza határára, hogy a hon-
szeretetet szívják lelkükbe, midőn ezt sokkal na-
gyobb mértékben tehetik az ország szívében, a 
haza fővárosában, Budapesten. 

Előttem fekszik Székács nagyszerű ismeretes 
^Árvízi beszéde*. Mit a boldogult akkor látnoki 
szavakkal előre monda, most dicsőén megvaló-
sulva áll szemünk előtt. Budapest jelenleg nem-
csak ^büszke reménye,€ hanem ^méltó fővárosa<( 

is a hazának, „kicsinyben az ország maga." Itt 
futnak össze a haza minden részéből jövő köz-
lekedési eszközök ; ez a hazai kereskedelem és 
ipar központja; ide siet a haza minden vidéké-
ről a munkás szegény, hogy akkor is, midőn kint 
élete fentartására foglalkozást nem talál, itt ke-
resse napi kenyerét vagy a hajók és tehervona-
tok rakodása, vagy az építkezésnél, vagy a gyá-
rakban. Itt ismerkedhetni meg legtökéletesebben 
a szorgalom áldásával és a henyélés átkával. 
Itt vannak felhalmozva az ország nemcsak anyagi, 
hanem kiváltképen szellemi kincsei. A király gya-
kori itt tartózkodása, a kormánynak székhelye, 
az országgyűlés, a tudományos akadémia, az 
ország egyeteme, a muzeum, a különféle tudo-
mányos társulatok, a sajtó számtalan ágai, a 
művészet fáradhatlan fejlődése, a különféle fe-
lekezetek templomai és tanintézetei, oly páratlan, 
másutt sehol sem található eszközök arra, hogy 
a felserdülő ifjú szülőhelyének szűk partikularis-
tikus nézetéből kibontakozzék, hogy szellemi lát-
határa táguljon, hogy hazáját szeretni tanulja: 
miszerint akkor, midőn arról van a kérdés, hogy 
hol állítandó fel theologiai akadémiánk, pillanatig 
sem kellene tétováznunk, hanem ellenkezőleg lel-
kesülten azt vallanunk, hogy: Budapesten. 

A helv. hitv. testvéreknek itt létező theo 
logiai tanintézetük buzdító példa arra, hogy ez 
lehetséges. A lehetőség még növekedni fog, ha az 
egyetemes theologiai akadémiára tett és igért 
alapítványok nem a hagyományozás holt betűje, 
hanem éltető szelleme értelmében értékesíttetnek. 
Szerintem e hagyományoknál a fősuly nem ^Po-

zsonyra,* hanem az ^egyetemes theologiai akadé-
miára* fektetendő, s ha az ügy iránti lelkesedés 
szívünkben él, a még élő hagyományozok ez ér-
telemben informálandók. E mellett meggyőződé-
sem az, hogy a nemeslelkü alapítók és pártfo-
gók száma szaporodni fog, ha az akadémia fel-
állítása az ország fővárosában vétetik célba. De 
maga a budapesti ág. hitv. evang. egyház bár 
létezésére nézve még zsenge korú, hitbuzgósági 
érdemekben oly gazdag, hogy régi egyházaink 
mellett méltó helyet foglalhat. Nemeslelkü jóte-
vőinek köszönhetni, hogy itt remek gymnasiu-
munk van. Es a jótevők még nem haltak ki. Ki-
nek, s ha itt állíttatik fel az akadémia, annak 
kétségkívül hű ápolói lesznek. 

Minden hálás elismerés mellett tehát, mely-
lyel magyarhoni ág. hitv. egyházunk mind Po-
zsonynak, mind Eperjesnek tartozik, azon jó re-
mény hatja át csekélységemet, miszerint a leg-
közelebbi egyetemes gyűlésünkön a dunáninneni 
és a tiszai kerületek nagylelkű lelkesedéstől és 
az ügy fontosságától vezéreltetve, a fiatalabb nem-
zedékkel, kinek szíve e tekintetben is az ország 
fővárosához szít, oda fognak hatni, hogy egye-
temes theologiai akadémiánk állithassék fel a 
hozzá egyedül illő helyen — Budapesten. 

Bierbrunner Gusztáv. 

I S K O L A Ü G Y . 

A f e l s ő b a r a n y a i h . h . t a n t e s t ü l e t év i n a g y -

gyű lése . 

A f.-baranyai helv. hitv. egyh. megye tantestülete 
rnarc. 17-én Vaiszlóban tartott évi nagy-gyűléséről le-
hető röviden a következőket írhatom : 

A gyám- és közpénztár, válamint több hazi ügy 
elintézése mellett, melyek a jegyzőkönyvben 17 pontot 
foglalnak el, általánosabb érdeküek : 

a) Az „Orm. vid. kör* felterjesztett j k. 4 dik 
pontja alatt foglalt azon indítvány, hogy kéressék fel a 
a nt. eh. megyei közgyűlés valamint a nt. tan. ü. bi-
zottság, miszerint a főt. eh. k. közgyűlésen hasson oda, 
hogy a vall. és közokt. ministeriumnak mult évi augus-
tusi rendelete alapjan az egyh. k. iskolai számára oly 
olvasókönyvi ciklus készíttessék, mely az osztatlan isko-
lák egyes osztályainak real tananyagat teljesen és 
rendszeresen egyes olvasmányok alakjában magába 
foglalja. 

A nagy-gyűlés tekintetbe véve az osztatlan falusi 



iskolák abnormis helyzetét, a nép szegénységét, a buja 
paedagogiai irodalom lim-lom termékeit s ennek alapján 
az egyes elemi iskolakban uralkodó rendszertelensé-
get : az indítványt hosszas és élénk eszmecsere után 
magáéva teszi, s hogy a tantest, egyes tagjai a felve-
tett kérdéssel minél alaposabban megismerkedhessenek, 
hogy az osztott és osztatlan elemi iskoláknak megfelelő 
maximalis és minimalis tananyag körvonalat is a tantes-
tület minél könnyebben körvonalozhassa : az elemi is-
kola célja kérdését ez évi szakülésére vita tárgyul tiizi 
ki s egy e tárgyban írt cikksorozatot a testület tagjai közt 
köröztetni határoz. 

b) Jegyző jelenti, miszerint a tant. alapszabályza-
tai az országos tan. szövetségre való tekintetből az el-
nökséggel egyetértőleg tudomás vétel végett illetékes 
helyre felterjesztette, ez intézkedés elé azonban az egy-
házi felsőbb hatóság részéről akadaly gördíttetett s az 
alapszabalyzat sorsáról magánúton azon értesítést vette, 
hogy úgy a felterjesztés, mint az alapszabályzat szelleme 
ellen kifogás tétetvén : az illetékes helyre még mind ez 
ideig fel nem érkezett. 

A nagygyűlés az eddig tett intézkedést, miután az 
az egyházmegyei közgyűlés altal megerősített alapsza-
bályzatnak megfelelőleg történt: helyesli, az ügyet magá-
éva teszi s képviselőit utasítja, hogy a testület jogait 
minden megtámadás ellenére erélyesen védelmezzék. 

c) Miután a nagygyűlés szomorúan tapasztalta, 
hogy az ehm. kebelében oly egyének is vannak a tan-
testület közt, kik e fontos palyára sem elegedő hivatott-
saggal, sem kellő képzettséggel nem birnak s ez altal, 
míg a testület morális tekintélyét compromittálják, az 
egyh. tanügyének felvirágzását akadályozzák: 

A nagygyűlés elhatározza, hogy kéressék fel a 
nagyt. ehm. közgyűlés, mely szerint az egyes egyház-
községek elemi iskoláiban csak a törvényes qualifikatióval j 
biró segéd- és rendes tanítók alkalmaztassanak. 

d) Tantestületünk tagjai közt két oly veterán kár-
társunk van, kik a tanítói pályán 50 évet eltöltöttek 
névszerint Bagaméri Benő ozró-kiscsanyi és Iványos Sá-
muel markóci tanítók, kik e mellett még mindig ifjú 
erélylyel viszik terhes hivatalukat. 

A testület elhatározta, hogy nevezettek tisztele-
tére jubileumi ünnepélyt rendez, s e célra egy bizott-
ságot küldött ki. 

Hogy a nagygyűlésen több szakkérdés és gyakorlati 
eloadas nem tartatott: ennek oka abban rejlik, mert a 
testületnek több fontos haziugye van s szakülést éven-
ként külön szokott tartani. 

Király Károly, 
tan. test. főjegyző. 

T Á R C A . 

Az „Unbewusst" bölcsészete. 
(Folytatás.) 

Azzal a rendithetlen állásponttal, melynél a dis-
harmonia elenyészik, vagy inkább a hol a szellem har-
móniája nem engedi az ellentéteket érvényre jutni, csak 
a philosophus urak dicsekedhetnek s bizony ez egység 
feltalálása s a súlypont ovatos megtartása nekik is sokba 
kerül. A dilettáns többséget majd ide majd oda hajtja 
a szellemi áramlat. Némelyiknek jön egy ötlete, vagy 
meglel valami olyat, ami előtte igaznak tetszik, fejébe 
veszi s jobbnak hiányában ragaszkodik ahhoz, addig, 
míg valami ujabb lökést kap, valószínűbbet, hihetőbbet 
mond neki valaki. Másiknál homályos alaktalanságban 
marad, de még sem hiányzik némi világfelfogás. A vágy 
minden esetre megvan e köd eloszlatására. A materialis-
tikus s theistikus vilagnézletek közt, nagy különbözősé-
gük dacára, megvan az a közös jó tulajdonság, hogy 
mindegyik kényelmes, kevés fejtörést igényel ; annak, 
ki nem scrupulozuskodik, egy szóval megfejt minden la-
lanyt. Mindent hinni s csak azt hinni, ami kézzelfogható ; 
mindenütt isten ujját látni vagy tagadni minden szelle-
miséget mint egészen szükségtelen hypothesist az anyag 
mellett; egy érzék feletti lénynek tulajdonítani minden-
hatóságot vagy az érzékelhető anyagot tenni minden-
hatóvá : e két felfogas közt oszlik meg az emberek több-
sége. Sót az sem példátlan, hogy valaki materialista a 
laboratóriumban s theista az oratóriumban. Mindegyik 
hitnek megvan a maga alapja, elmélkedő ember nem 
kerülheti el, hogy velők vagy legalább egyikkel a kettő 
közül ne számoljon. Csak azt tartom lehetetlennek, hogy 
tudás és hit egy lélekben úgy megélhessenek, hogy 
egymást ne háborítsák, míg köztük rendesen egyiknek 
megrövidítésével valami egyezmény nem jött létre. Hart-
mann könyvét szívesen fogjak olvasni, kiknek vallásos 
kedélyét a tapasztalati tudományok fatalisztikus követ-
keztetései nyugtalanítottak, kik a természetből, a törté 
nelemből sajnálkozva látták száműzetni a gondviselést, 
az eszes intéző hatalmat, a célosságot ; visszaborzadtak 
a vak mechanismustól, mely ellen okoskodással nem 
tudtak küzdeni, de mely ellen szívok annál hevesebben 
protestált. Hartmann bölcseletében meg van mutatva, 
hogy a tények logikája nem követeli a naiv hitnek, e 
költőileg szép eszményi világnak egyenes megtagadását; 
e gyermekkori reminiscentiákban mély igazság rejlik. 

Valóban az ,Unbewusst* bölcseletének olvasója 
sokszor nem ok nélkül varja, hogy most fog már követ-
kezni a revelatio. Az a fő valóság, aki ily csodákat mivel, 
nem lehet más, mint egy személyes isten vagy legalabb 
egy bölcs világszellem. Még az attribútumok is mind 
illenek a theismus istenére; ennyi tökélyességet együtt 
a gyarló ember nem tud másképen elképzelni, mint az 
isteni eszményben. Az a mindenegy, aki nélkül semmi 
sincs, az a mindentudó, mindenütt jelenvaló, az a soha-



sem tévedő mi lehetne más ? S az még sem a hivő lélek 
istene, csak torzképe annak, csak elkölcsönözte annak 
tulajdonságait, hogy visszaéljen tökélyességeivel. Ilart-
mannt nem lehet vádolni, hogy kacérkodnék a theismus-
sal, inkább magát csalja ő meg, midőn elhiteti magával, 
hogy Unbewusstjában, mely minden akar inkább lenni, 
csak nem személy, nem a személyes istent másolja. 

Hartmann könyvét azok is megelégedéssel olvashat-
ják, kiknél mysticismusra némi hajlandóság van ; pedig 
Hartmann szerint többé-kevésbbé eltörlődve minden em-
berben van efféle hajlam. Az elősejtelmek, előérzetek, a 
delejes alvajárók csodás kinyilatkoztatásai természetellene-
sek lehetnek, de azért nem igaztalanok. Az BUnbewusst4 
nyúlhat rendkívüli eszközökhöz, »ha a cél ugy kívánja®, 
no meg, ha a médium alkalmas az ily rendkívüli nyilat-
kozatokra. Odáig megy Hartmann a mysticismus iránti 
előszeretetében, hogy minden nagyot, bámulatraméltót 
a jóslátás által hozat létre, mely jóslátás ugyan főleg 
az „Unbewusst* tulajdonsága, de ez által teremtenek a 
lángelmék, művészek, költők, vallás alapítók, bölcsé-
szek ís, ez által nevezik meg az idegbetegek orvossá-
gaikat, mondják meg a váltólázban szenvedők előre 
halaluk óráját, értik meg a távol lakó emberek bajait, 
— nem is szólva a gólyáról, melyet ugyanez a Hellscheu 
tart vissza kxgy télen a messzevándorlástól. Kivánhat-e 
mar valaki csodákkal teljesebb világot, mint ahol mindez 
principialiter megtörténhetik ? 

De ugyané könyvben igazság van szolgáltatva a 
természettudományoknak is. El van fogadva minden 
törvény, melyet a physika az anyagváltozásra felállított. 
A physikai parányelmélet vonzó és taszító erejének, 
a tömecsek vegyi rokonságának, nehezkedésnek, fény-
nek, villamosságnak ugyanaz a szerep jut itt is. Egy 
materialista, ki Hartmann könyvébe csak itt-ott pillan-
tana be, nagy élvezettel olvasná, mint van a szerves 
élet s maga a tudatosság visszavezetve a tömecsmoz-
gasokra. Egész szellemi életünk merő agyfunctió. Von-
zóbb összeállításban Vogtnal, Büchnernél sem találjuk a 
növény és állatélet érdekes adatait, melyek az ember-
nek álmodott kiváltságait semmivé teszik. S mégis Hart-
mann bölcseletének egyik elvitázhatlan érdeme, hogy 
a materialismus tarthatlanságát győzelmesen kimutatta. 
Ez egyen teljesen sikerült neki tulmenni az által, hogy 
rendszerébe beolvasztotta s kimutatta, hogy az anyag 
közönséges felfogása s az azon épülő anyagelviség belső 
ellen mondásokkal teljes képtelenség. Az idealismusnak 
tett ezen szolgálatáért azonban meg kellett fizetni az 
idealismusnak is. Hartmann rendszerében ez vesztett 
legtöbbet. Az egyedül reális akarat mellett inkább csak 
névleges figurálásra kárhoztatott képzet sehogy sem 
képes a világ esztelenségét ellensúlyozni. Ebben a Hart-
mann idealismusaban alig nyertünk többet egy galvani-
zalt materialismusnál vagy egy vaskos realismusnál ide-
ális hattérrel. 

(Folytatása kjvetkezik.) 

Dr. Bihari Péter. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
A keresztijén egyház történelme. Irta Warga Lajos, sá-
rospataki theologiai tanár. A kiadás költségeit részben 
hallgatói fedezték. 1. kötet. A reformátió előtti korszak, 
vagg a katholicismus fejlődése, az egyház egyetemes uralma 
és hanyatlása. Kapható Pfeifer Ferd. könyvkereskedésé-
ben Bpesten, és szerzőnél ti.-Patakon. ÍSSO. XlV+521. 

lap. Az első kötet ára 4 frt. 

Ezelőtt néhány héttel már említtetett e lapok ha-
sábjain a fentebbi munka megjelenése ; most hozzá te-
hetjük, hogy ezzel nem csak a száma szaporodott a 
hazai egyházi irodalom körébe tartozó műveknek, de 
egy valóban becses és kiváló szolgalatot tevő dolgoza-
tot nyert abban közönségünk. A mű külömben nem 
egészen új, mert hiszen ennek első kiadása — bar csak 
kézirat gyanánt — már a hetvenes évek elején meg 
jelent; nem is teljes, mert ezt még két más kötet kö-
vetendő melyeknek egyike a 16 — 18-ik, másika a 19-ik 
század történelmét foglalandja magában. Addig is 
azonban, míg ezen utóbbi kötetek napvilagot lathat-
nának, ajánljuk a megjelentet a t. közönség figyelmébe, 
bizonyos tekintetben egy bevégzett egészet képezvén 
ez, adván az egyház történelmét Krisztus születésétől 
a reformátióig. Egyszersmind megjegyzem, hogy az 
első és ezen mostani kiadás lényegesen külömböznek 
egymástól, mert hiszen a kézirat gyanánt ezelőtt 10 
évvel megjelent első kiadas — mint szerző maga is ki-
jelenti, „a sürgető szükség miatt nagyon sietve* lelt fo-
galmazva, míg ezen mostani kiadásnál szerzőnek volt 
elég ideje úgy az egyháztörténelmi anyag rendezé-
sére s feldolgozására, mint az anyagnak jelentékeny 
mértékben való szaporítására, az illető kútforrásoknak 
felkutatására, vagy legalabb a kiválóbb egyháztörténelmi 
műveknek áttanulmányozására, ezekből számos érdekes 

! jegyzet kiválogatásara s ez illető kútforrások kijelölésére, 
És különösen ezen utóbb emiitettekre, a könyvben 

foglalt anyaghalmazra s jegyzetekre való tekintetből 
ajánlható ezen mű, miután ily terjedelemben (33 ívet 
tartalmaz ezen i-ső kötet) protest. egyháztörténelmi mű 
nyelvünkön ez ideig még nem jelent meg. Felöleli ezen 
mű, már hol szűkebb, hol bővebb terjedelemben mind-
azon tárgyakat, melyek az egyháztörténelem tárgyait 
szoktak képezni. Igy p. o. az egyes időszakok rendes 
szakaszait képezik : az egyház terjedése és külső ese-
ményei, az egyház szervezkedése, egyházi élet és kul-
tus, az egyházi tan és tudomány fejlődése, az uralkodó 
egyház ellenzékei stb., a későbbi időszakokban a papai 
hatalom kifejlődése, majd hanyatlása, az evang. reform-
törekvések, a görög-keleti egyház. Következőleg a bár-
mely jelentékenyebb egyháztörténelmi esemény iránt 
érdeklődő olvasó e műből tájékozást nyerhet magának. 

De van-e érdeklődő olvasó ?! Ne bolygassuk ezt a 
nálunk még folyvást lehangoló kérdést; vannak nemes 
buzgalmu tanitvanyok, kiknek előfizetési pénzei és a 



szerző áldozatkészsége fedezik a kiadási költségeket. 
Remél jük, hogy nálunk is bekövetkezencl majd az 
idő, a midőn a tudományosan képzett egyének, és ki-
vált a törvényhozással, birói itélet-tétellel s jogi tudo-
mányokkal foglalkozók ismereteinek kiegészítő részét az 
egyháztörténelmi tanulmányok képezendik. 

Ezen könyvet az ily tanulmányok után törekvők-
nek azon okból is ajánlhatjuk, mert ez folytonosan 
figyelemmel van a magyarországi egyháztörténelmi ese-
ményekre is, s oly mértékben, minőben távolról sincs 
és nem is lehet bármely külföldi — egyébként bármily 
jeles — egyháztörténelmi mű is. Igy p. o. gondosan 
ki van emelve a pápák és a magyar királyok között 
időnkint felmerült ellentet vagy küzdelem, a keresztes 
háborúk történetébe bele van szőve a magyarok részé-
ről indított keresztes had története, ha beszél a szerző 
átalában a nép, papság valláserkölcsi életéről, vagy a 
nők társadalmi állásáról, a világi törvényeknek a külöm-
böző korszakokban nyilvánuló szelleméről, avagy az 
egyházi művészet s építészetről; ugyanakkor beszél ide-
vonatkozólag külön a magyarországi állapotokról is. 
Vagyis a középkori magyar ker. egyház történetét lehe-
tőleg minden fejezetnél beleilleszti az egyetemes egy-
háztörténelem keretébe. 

S e mellett az e műben összegyűjtött gazdag 
anyaghalmaz feldolgozásában a 10 év előtti kiadáshoz 
viszonyítva felettébb nagy haladás tapasztalható. A 
tárgyak legnagyobb része kellően, helyes logikai rend-
ben van elhelyezve, egyszerű, tiszta, világos nyelven 
előterjesztve. Néhol azonban, mondanunk sem kell, — 
hogy bukkanunk oly §-okra is, melyeknél vagy a tár-
gyak beosztása, vagy az össze nem tartozóknak ösz-
szezsiífolása, vagy a rokon elemeknek szétdarabolása, 
úgy szintén a melyeknél a nyelv és kifejezés szabály-
talansága s idegenszerűsége ellen kifogásunk van ; s ta-
lán inkább használunk, mint ártunk a műnek, ha egy-
két ilyen pontra reá mutatunk. 

Már p. o. a 43. §-nál, a ki előtt ismeretes a „zsidó 
irányú eretnekek* története, az megérti a mondottakat, 
de az egyháztörténelemben még kevésbbé jártas fiatal 
ember csak nehezen tud magának tiszta képet alkotni 
a mondott irányú eretnekekről. Vagy a következő § 
bevezető részében is jól esnék, ha azon annyira saját-
ságos iránynak, a gnosticismusnak a genesise némileg 
tisztábban adatott volna elő. Azt az egyik indokot pe-
dig a gnosticismus előállására, hogy „azon időben az 
isten képére teremtett emberiség a megsokasodott bű-
nöknek már-már zsákmányává lett/ nem értjük. Az or-
thodoxok — tudjuk — hogy az emberiség romlottságá-
nak tetőpontját, vagy jobban mondva, annak legmélyebb 
örvényét a Krisztus eljövetele körül eső időkre tették ; 
de szerző, ki az első §-ok tanúsága szerint jóval messzebb 
van az orthodoxoktól, mint Makó Jeruzsálemtől, talán 
nincs jogosítva azon kor „megsokasodott bűneiről * be-
szélni. A sz. háromsági vitáról szóló cikk így kezdődik : 
„Ezen időszak kezdetén az egyes hitcikkek oly egy-

szerűek voltak, hogy a külömböző fejtegetésre és sza-
bad vizsgálásra tágas tért engedtek. E körülmény idézte 
elő azon hitvitákat. * Hát hiszen az igaz, hogy egysze-
rűek voltak az egyes hitcikkek, de azt hiszem szerző is 
csak tollhibának tulajdonitandja azon vitáknak, melyek 
szerző szerint is 300 éven keresztül „nemcsak az egyház, 
hanem a birodalom politikai életének is központját képez-
ték® — ily naiv okból való származtatását. Utána mind-
járt a következő 65 §-ban is egy helytelen kifejezés öt-
lik elénk, az mondatván, hogy az áriusi vita után „azon 
tanokat vették elő, melyeket a lefolyt viták alatt az 
-egyház még nem állapított meg.® Dehogy vették azo-
kat mind elő, hiszen voltakép még csak egy tantétel 
volt megállapítva; hanem elővették, vagy jobban mondva 
felvetődött az origenesi vita, s szerző is csak erről be-
szél ezúttal; hanem Hase-nál van ilyenforma kifejezés, 
hogy a mely tantételekre nézve még az egyház köz-
zsinatilag nem nyilatkozott, azokra nézve az egyház 
tudósai szabadon nyilváníthatták még egymáséitól el-
térő nézeteiket. 

Kételkedünk abban is, még Renán állításai dacára 
is, hogy „a keresztyén eszmék terjedésének két fő külső 
tényezőjét® a kereskedelem és zsidó zsinagógák intéz-
ménye képezte volna, s mi is nagyon merész állitásnak 
találjuk azt, »hogy a keresztyénség a zsinagógák nélkül 
nem fejlődhetett volna ki.® Több és pedî  ezeknél je-

1 lentékenyebb tényezők működtek közre Krisztus vallá-
| sánalc elterjesztésében. Nem írhatjuk alá ugyan ezen 
(19) §-nak azon állítását sem, „hogy a paraszt (paganus) 
utoljára lett keresztyénné részint a helyi nyelvjárások 
akadálya miatt, részint mivel az apostoli kor kultusa 
egybegyűlésből (ecclesia) állott, tehát városi viszonyokat 
feltételezett.® De hogy is! Nagyon egyszerű oka van 
ennek ; a felkelő nap a hegyek ormóit érinti először, 
azután a magasabb tájakat, s csak később hatnak be 
sugarai a mélyebb s félrébb eső helyekre. 

Szerző a 74-ik §-ban búslakodva beszéli el a fran-
koknak a nyugoti egyházba való térését, s ez által az 
áriánísmusnak a germán népeknél elenyészését; ez a 
körülmény „a frankokat hatalmassá tette, a pápaságot 
megszilárdította, s a latin kultúrát terjesztő katholicismus-
sal a nemzeti irányú fejlődést megakasztotta és szaza-
dokkal hátravetette.® Vajon? En részemről szívesen elis-
merem a középkorban a latin kultúrának, az ezt felölelő 
katholicismusnak nagy érdemeit. A nemzeti irányú fej-
lődés avagy gyorsabb volt azon keresztyén népeknél, 
melyek a középkorban nem a latin kultúrát terjesztő 
katholicismussal, hanem Konstantinápolylyal, vagy Ale-
xandriával szövetkeztek, mint p. o. a bolgárok, oláhok, 
örmények stb. ? A § végén különben szerző is kibékülni 
látszik ezen eseménynyel, mondván : „Igy vált lehetővé, 
hogy az ó világ műveltségének maradványát a katholi-
cismussal átültesse a germán világba.* . . 

Van néhány hely, hol a különben tiszta magyaros 
nyelv megcsetellik ; ilyen különösen a 197-ik laj), melyen 
1 találunk ilyen kifejezéseket: „Origenes gondolatait nem 



adta vissza híven", „az egypt. szerzetesek közt nagy 
számmal voltak azok (e. helyett: olyak), kik istent csak 
emberi alakban tudták elképzelni. * M̂időn néhány de-
rék, Origenest követő szerzetest.* „Az üldözöttek Theof. 
lefolyására menhelyet nem leltek.* Vagy a 246-ik la-
pon : „A róm. birodalomnak, sok keresztyén területét 
pogány népek árasztottak el . . . az arabok nem csak 
keresztyén földeket alapítottak,'1- Nem igen értem a 283-ik 
lapon ezt a mondatot : az álizidori „gyűjteményt az 
apostoli öntudat kifejezésének tekintették*, ugy szintén egy 
kis botlás néhány sorral alább, midőn ez mondatik : 
„sok ok a mellett bizonyít, hogy az Franciaország ke-
leti részében készült, némely okol: pedig annak római 
eredete ellen szólnak.* Sok érv talán, vagy sok körül-
mény, de nem ok. 

De hát ilyesféle kis tollficamok — mint mondám 
— ritkán fordulnak elő, s idegen nyelven írt segédmun-
kák forgatása közben az effélék könnyen megesnek, de 
reájuk mutattam, hogy adandó alkalommal az effélék 
is kerültessenek el. 

Lényeges kifogásom csak a könyv első öt-hat §-a 
ellen van. Hogy az egész egyháztörténelem két korszakra 
osztatik, t. i. a katholicismus és prőtestantismus korsza-
kaira, ezt nem helyeslem ; ha másnak így tetszik, jó, ez 
gusztus dolga, nem sokat fíigg az üdvösség attól, hogy 
hány és mely korszakokra osztjuk fel, az alsóbb kor-
vagy időszakokra való osztás helyreüti a hibát. Igy p. 
0. itt is azért a főbb megállapodási pontok : N. Kon-
stantin. N. Károly, 111. Ince, a reformácio stb. De már 
a jellemzését a két korszaknak sehogy sem írhatom alá, 
hogy t. i. a katholicismus korszakát (1 — 1 517) jellemzik 
egyházi és papuralmi, a protestántismus korszakát a 
világi és politikai törekvések. Ezt bebizonyítani szerintem 
sehogy sem lehet. 

Még kevésbbé fogadhatom el azokat, melyek az 
1. §-ban az „egyház fogalma* címen adatnak elő. Ezt 
az egész §-t tartalmilag és alakilag felettébb tévesztett-
nek tartom, s megvallom, kellemetlen hatást tett reám, 
hogy a külömben annyira becses könyvnek éppen az 
első két lapját ugy legázolta — legalább szerintem — 
ez az 1. §. Az egyháznak történelmi és fogalmi jelentése 
ellenkezik az egyháznak itt adott definitiójával, mely 
szerint „az egyház alatt általában azon vallásos erkölcsi 
társulatot értjük, melynek tagjai isten, a természet és 
az ember közti viszonyról bizonyos olyan elméletet fo-
gadtak el, és ösmertek el igaznak, mely őket az élet 
minden körülménye közt megnyugtatja, tetteiket szabá-
lyozza, és ha az igaznak tartott elmélet és a gya-
korlati élet közt a célbavett öszhang létesült, üdvöket 
is biztosítja.* Már ez szerintem annyira tág, vagy ha 
ugy tetszik túl szabad meghatározása az egyház fogal-
mának, hogy sehogy sem tudom felfogni ezt a fogalmat. 
Nem sokkal szerencsésebb definitio az sem, mely a har-
madik kikezdés elején olvasható: „Az emberiség vallásos 
fejlődése évezredekig tartó kísérletek és tévedések ered-
ménye.* Ezt a definitiót, azt hiszem, nagyon sok 

mindenre lehetne alkalmazni, p. o. a természettudo-
mány-, vagy a bölcsészet-,csillagászatról is mondhatná 
szerző, hogy ezek évezredes kísérletek és tévedések 
eredményei. Merész állítás az is, hogy ,a keresztyén 
vallás és egyház alapításának és fejlesztésének nagy 
feladata a tanítványokra és ezeknek utódaira várt.' Mai-
én részemről vallásunk és egyházunk alapítójaként Jézust 
szeretem tekinteni. Vigasztal, hogy szerző is, a mint 
ezen ominosus első § határait elhagyja, velem egy vé-
leményen van, és a 26-ik §-ban már így nyilatkozik : 
„Igaz, hogy Jézus a keresztyénség alapitója, mert ő 
hirdette és hagyta örökül követőire az evangéliumot.® 
Bíz ez így igaz, s épen azért az egész 1. §-t deletidum 
esse censeo. De csak is ezt az egyet. 

Ha már ismertetésem végén a könyv I. §-ához 
jutottam, egy két lappal még előbbre fordítok, s meg-
említem, hogy a könyv a szerző édes anyjának özv. 
Warga Ferencné szül. Buczi Annának és szerző testvé-
reinek van ajánlva az író őszinte szeretete és hálája je-
léül ; s hogy ezen megjelenését a s.-pataki vallástudo-
mányi szak ifjúságának nagy többsége segítette elő anyagi 
támogatásával. Biz ezt nagyon szépen és helyesen cse-
lekedték, hazai és egyházi irodalmunknak egy becses 
dolgozattal való gazdagodását mozdították elő. 

Farkas József. 

I R O D A L O M . 
A sárospataki ref. főiskolai irodalmi kör cége 

alatt közelebb megjelent: A magyar polgári jogok és 
kötelességek ismertetése. (Alkotmánytan.) Népiskolák szá-
mára. Irta Víski K. Bálint. Kis 8-rét, 94 lap. Ára kötve 
27 kr., kötetlen 20 kr. E munkát, mihelyt terünk en-
gedi, tüzetesen fogjuk ismertetni. Addig is felhívjuk rá 
a közönség figyelmét. 

Ráth Mór kiadásában megjelent új könyvek : A 
magyar királyi szék betöltése és a pragmatica sanctio 
története. Irta Salamon Ferenc. Második kiadás, melyre 
kétségkívül az adott alkalmat, hogy a pragmatica sanc-
tio kérdése ismét napi renden van. Aki e tárgyban 
tájékozást kíván szerezni magának-, olvassa el Salamon 
idézett röpiratát, mely irodalmunkban e kérdést legala-
posabban tárgyalja. Ára 1 frt. 60 kr. — Irodalmi és 
történelmi tanulmányok. Irta gr Szécsen Antal. Kiadja 
a Kistaludy-Társaság, Ráthnál bizományban. Tulajdonkép 
irodalmi arcképek (Tacitus, Shakspeare, Dante) s törté-
nelmi tanulmányok, melyek csekély kivétellel megjelen-
tek már a Budapesti Szemle különböző évfolyamaiban. Itt 
mindezen értekezéseket összegyűjtve veszi az olvasó. 
Ára 2 frt. 40 kr. 

A nyelvújítás és Ballagi. Irta Brassai Sámuel. 
Különlenyomat az „Ellenzék* című kolozsvári napilapból. 



K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. A Tarczy Lajos halálával a pá-

pai főiskolánál megürült tanszéket Antal Gábor és ede-
Jcnyi Szabó Lajos tanárok fogják ideiglenesen betölteni. 
— A széki ref. tractus pusztakamarási egyházközsége 
Tóth Sámuel papjelöltet valasztotta lelkészévé. — A deb-
receni tisztviselők egyletében bizottsági póttagokúi Bec-
ner Frigyes ref. főiskolai tanár, Hegedűs Sándor főisk. 
háznagy és Varga Lajos főisk pénztárnok választattak. 

* Uj alapítványok. Antal Zsigmond háromszékme-
gyei árvaszéki elnök és neje szül. Jancsó Zsuzsánna, 
mindkettőjök halála esetére nagyszerű hagyományt tettek, 
melynek értéke 20—24.000 frtra van becsülve. Meglévő 
összes ingó és ingatlan vagyonukat, leszámítva abból a 
maksai ref. egyház és rokonok számára tett némi hagyo-
mányokat : az átalános örökösnek kinevezett sepsiszent-
györgyi ref. „Miké-tanoda4 örökli és pedig azon feltétel 
alatt, hogy az öröklött vagyonból a Mikó-tanodában a 
szegény tanulók számára felállítandó tápintézet alapja 
vettessék meg és ezen alap »Antal Zs. és nője Jancsó 
Zs. alapítványa* név alatt kezeltessék. — Nagy Sándor 
mezőtúri tekintélyes polgár, a városabeli elemi iskola ref. 
árva és szegény gyermekei ruházatának beszerzésére 
1000 frtnyi alapítványt tett. 

A ,Debrecen* hétfői számában Kiss Albert igen 
ügyes indítványt tesz, mely méltó arra, hogy az illetők 
altal elfogadtassék. Azt mondja u. i., hogy Debrecen 
városa és a debreceni ref. egyház, mindketten mint az 
egyetemes ref. egyház jövő őszszel Debrecenben tartandó 
zsinatának elfogadására hivatott testületek : a debreceni 
jelentékenyebb sajtóközegekkel kezet fogva, tegyék lehe-
tővé azt, hogy az ottani lapok a zsinat tartamára gyors-
írókat szerződtethessenek. A gyorsírói jegyzetek aztán 
kellő szaktekintély által átnézetvén, azok a helyi lapok 
útján gyorsan közöltessenek, hogy igy a fővárosi sajtó 
is, mely annyi időn át, mig a zsinat tartani fog, magát 
nem képviseltetheti : legalább a zsinat tanácskozásairól 
szakavatott, kimerítő és hű tudósításokat adhasson, és 
hogy ily módon a prot. közönség mindenről pontos 
értesülést szerezhessen. 

* A polgári házasság, melynek egy eddig isme-
retlen válfaját fedezte föl kormányunk a mult héten, 
— ez idő szerint Európaszerte nagyban foglalkodtatja 
a közvéleményt s a tövényhozásokat. Spanyolországban, 
hol Canovas minisztériuma eltörölte, most szabadelvű 
minisztérium jutván kormányra, programmjába első hely-
re a kötelező polgári házasság visszaállítását helyezte. 
Kszak-Németországban az evang. papok és a nemesség 
kezet fogva izgatnak a polgári házasság ellen. Mig 
ellenben az összes elsassi evang. lelkészi kar Strass-
bourgból beadvanyt intézett a német birodalmi gyűléshez, 
a kötelező polgári házasság tovább fentartása érdeké-
ben. A kérvény indokolásában hangsúlyozzak magának 
az ev. egyháznak érdekét, s hivatkoznak azon kedvező 

tapasztalatokra, melyeket Elsassban tettek, hol már kö-
zel 100 éve van érvényben a kötelező polgári házasság 1 

* A tiszáninneni ref. egyházkerületnek Miskol-
con létező leány neveidéje, mely 21 év óta áll fenn, uj 
átalakításnak néz elébe. A nőnevelés érdekében ország-
szerte megindult mozgalmak felébresztették egyházkerü-
letünk figyelmét is arra, hogy ezen leanynöveldéjét a 
kor kívánalmai szerint szervezze, állandó tanerőkkel lássa 
el, mérsékelt tandíjt, s ha lehet tápintézetet alapítson 
meg abban, így versenyképessé tehesse más ily intéze-
tekkel szemben. E célból segélyt gyűjtő aláírási íveket 
bocsátott ki országszerte, a nevelésügy barátaihoz. A 
gyűjtés szép reményekkei biztat, az adakozások megin-
dultak. Id. br. Vay Miklós urnák, szeretve tisztelt fő-
gondnokunknak hálás gyermekei, néhai boldog emléke-
zetű édes anyjuk emlékét örökitendők, 500 forint ala-
pitványnyal kezdték meg az adakozást. Bagályi György 
f.-borsodi segédgondnok ur, ki sok más humanisztikus 
célra tett adakozásaival, jóltevőink első sorában áll ; ki 
egyházmegyéjében is, valódi atyjuk, segítőjük, a sors 
sújtotta lelkészeknek és tanítóknak, ki leánynöveldénk 
fenntartására eddig is két éven át, 100—100 frtot ado-
mányozott, most szintén 500 frt alapítványt tett ezen 
intézet szervezésére; — s igéretét bírjuk arra nézve, 
hogy ha a tápintézet létesíttetik, arra is 500 frtot fog 
alapítani. Az ég áldása kisérje a lelkes alapitókat, s 
nemes példájuk találjon mennél több lelkes követőre 1 

* A losonci evang. egyház javára engedélyezett, 
márc. 15-én megejtett sorshúzás nyerőszámai : (vége) 300 
darab 2 frtos nyeremény : 371 615 741 757 1000 15 51 
1677 1828 1882 2021 2067 2384 2591 2673 2961 3144 
3415 3508 3581 3596 3899 3919 4327 4535 5022 5151 
5 1 55 5 179 5261 5892 5944 6509 6652 6839 7202 
7298 7362 7447 7526 7708 8020 8056 8110 8209 
8288 8401 8410 8657 9003 9129 9382 10007 10032 
10805 10858 10920 11032 11209 11341 11744 11932 
12861 13123 13142 13460 13475 135<5I 13602 1391/ 
14080 14431 14565 14819 14889 15041 15042 15621 
!5727 15742 15809 15895 16126 16400 16892 17042 
17051 17086 17220 17587 17687 18056 18080 18446 
18895 19177 ! 9447 19492 19594 1965Ő 19736 20908 
21059 21071 21175 21480 21555 21784 22307 22379 
22562 22577 22643 22671 22838 23173 23397 23434 
23591 23629 23698 23837 23843 24426 24578 24600 
24757 24787 25079 25141 25488 25636 25834 25982 
26281 26416 26494 26683 26944 26993 27136 27360 
27804 27857 28000 28195 28408 28672 28909 28942 
29751 29779 29890 29948 29981 30146 30247 30408 
30476 30652 30666 30673 30748 30784 31 756 31765 
31885 32143 32188 32688 33068 33345 33359 33468 
33482 33870 33940 34420 31855 34880 35152 35182 
35364 35405 35833 36068 36196 36448 36488 36596 
36943 36966 37119 37202 37503 37569 38163 38170 
38430 38452 38562 39040 39064 39117 39736 39743 
39756 39967 40056 40127 40245 40306 40486 40799 
41163 41407 42011 42057 42461 42845 43863 43907 
43042 43091 43173 43374 43429 43571 44234 44416 
445'9 44553 45098 4 5 ' « ' 45436 45484 45684 45800 
46195 46250 46350 46958 46968 47228 47291 47787 
48000 48080 48159 48531 48616 4X624 49220 49301 
49667 49781 50011 50123 50586 51331 51467 51523 



52334 52712 52890 53252 53331 53344 53508 53713 
53758 53820 53933 54324 54454 54949 55°i9 55080 
55203 55455 55659 55940 56034 56070 56333 56340 
56580 56716 56813 57142 57170 57178 57191 57215 
57545 57594 5*332 58650 58704 58958 59212 sz. 
liúsbale Ádám, a sorsjátékrendező bizottság elnöke. — 
Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy értesülésünk 
szerint a főnyeremény az egyháznak jutott, melyen en-
nélfogva, jelen sorshúzás nagyot lendít 

* Gyászhirek. Ragályi Ferdinánd, a gömöri ref. 
egyházmegye segédgondnoka, a tiszáninneni e. kerületi 
tanügyi bizottság világi elnöke f. hó 28-án 67 éves korá-
ban elhunyt. Ragályi, iskoláit Sárospatakon bevégezvén, 
az 1836-diki országgyűlésen az egyik gömöri követ mellett 
jurátusoskpdott s az akkori országgyűlési ifjúság moz-
galmaiban tevékeny részt vett. Az 1848-diki országgyű-
lésre Gömörmegye követül küldötte. A szabadságharc 
kezdetétől mindvégig, mint kormánybiztos működött Ma-
gyarország felső vidékein. 1861-ben ismét képviselőnek 
választották, s a felirati párthoz csatlakozott. Az 1865-iki 
országgyűlésre a rozsnyói választókerület küldte fel. Deák 
Ferencnek ismeretes húsvéti cikke után kilépett a par-
lamentből. Hazament gömörmegyei Ragályra, hol gaz-
dalkodással, főleg pedig gyiimölcsnemesitéssel és virág-
termeléssel foglalkozott. 1875-ben Makó városának lüg-
getlenségi pártja küldte fel az országgyűlésre. A kiegye-
zési viták alatt a képviselőház unalmas tanácskozásait 
a sokoldalú képzettségű s nagymiveltségű férfiú gyakran 
élénkítette, meg jóízű egészséges humoru beszédeivel. 
A második kiegyezés megszavazása ismét elvette kedvét 
a politikai pályától, s az 1878-iki képviselőválasztások-
nál már nem vállalt mandatumot. A függetlenségi párt-
nak ez évi országos értekezletére eljött s annak egyik 
elnöke volt. Akkor még maga sem gondolt arra, hogy 
már nem fogják életben találni a legközelebbi képvise-
lőválasztások, melyeknél a függetlenségi párt erdekében 
nagy tevékenységet készült kifejteni. Evek hosszú során 
át viselte a gömöri ref. egyházmegye világi ülnökségét, 
majd segédgondnokságát, mely hivatalában oly lelkiis-
meretes buzgósággal járt el, hogy megválasztatása óta 
soha egyetlen gyűlésről sem maradt el. Temetése 
márc. 31-ikén ment végbe Ragályon.— Goldperger Péter 
Pál, 27 év óta aradmegyei szemlaki ev. lelkész, — a 
békési esperességből vett értesülésünk szerint — márc. 
22-én Szemlakon elhunyt, s ugyanott 24-én el is temet-
tetett. — Cseley János nyug. osztálytanácsos, a felső-
zempléni ref. egyházmegye volt főgondnoka elhunyt Cse-
lejben. Cseley János Zemplén megyénél kezdte pályáját. 
Alapos készültség és szónoki tehetsége által rövid idő 
alatt annyira kitűnt, hogy 1848-ban, 30 éves korában 
alispánná választatott. A szabadságharc elnyomása után 
visszavonult a nyilvános politikai élettől s tevékenységét 
a ref. egyházi ügyeknek és a gazdaságnak szentelte. 
Ama téren, mint a f.-zempléni ref. egyházmegyének 
előbb világi ülnöke, utóbb segéd-gondnoka, lelkes szószó-
lója volt a protestáns autonómiának; emitt pedig a gaz-
dasági egyesületben, majd a s.-a.-újhelyi lóversenyek léte-

sítése körül fáradozott. Titokban pedig Zemplénmegye 
mostani alispánjával Matolayval azon kevesek közt volt, 
a kiknek hazafiságában Kossuth annyira megbízott, hogy 
neki a tervezett invázió ügyében jelentékeny szerepet 
szánt. 1867-ben az uj korszak beálltával, a belügyminisz-
tériumba hivatott meg osztálytanácsosnak, hol több kiváló 
bizalmat föltételező megbízatásban (honvéd segélyezési 
ügy vezetése, esztergommegyei kir. biztosság stb.) része-
sült. Hivatalos állásától gyötrő betegsége folytán 1873-
ban visszavonult, s élete hátralevő napjait kedves csa-
ládjának s a gazdalkodásnak szentelte. A közszeretetben 
s arany tiszta jelleméért közbecsülésben állott derék férfin 
temetésén Zemplén megye egész intelligenciája megjelent. 
A ravatalnál Laky András esperes tartott emelkedett 
szellemű beszédet, a melyben meleg szavakkal ecsetelte 
az elhunytnak életpályáját. A beszéd után pedig a ko-
porsót előbb a megyei tisztikar, élén az alispánnal, 
majd a többi barátok és ismerősök vitték ki a sírkertbe. 
Béke poraikra ! 

N E C R O L O G O K 

(Folytatás.) 

H. áldásdús működése Győr határin túl is nemcsak 
köztudomásnak, hanem közelismerésnek is volt tárgya. 
Nekünk protestánsoknak szemünkre lobbantják az össz-
hangzatos, egységes működésnek, az egy üvétartozás 
élénk tudatának hiányát. A hány a gyülekezet — azt 
mondják — annyi az egymás mellett létező, egymásról 
tudomást sem vevő independens község. Ha ez igaz 
volt valaha, igaz volt az különösen e század első felében, 
igaz a mi dunántúli egyházkerületünknek azon öt szabad 
kir. városi gyülekezetét illetőleg, melyek a mult századok 
gyakorlatához szívósan ragaszkodva, teljesen el voltak 
szigetelve a testvérgyülekezetektől, elannyira, hogy az 
évenkint rendesen egyszer tartatni szokott kerületi gyűlés 
képezte az egyedüli vékony szálat, mely e városi gyü-
lekezetek képviselőit az egyházmegyék küldötteivel némi 
érintkezésbe hozta. Mi tagadás benne — bizony hideg-
rideg volt e viszony, bizonyos feszültség nehezítette az 
egymáshoz való közeledést, ellentétes érdekeket teremtve 
ott, hol az érdekközösség kétség tárgya csak az eltogult-
ság előtt lehetett. E feszültség — s ezt nem lehet eléggé 
sajnálni — nagyban csökkentette azt a befolyást, melyet 
a városi községek értelmisége a falusi egyházakra gya-
korolni hivatva van Ily viszonyok közt hazai protestan-
tismusunk életrevalóságáról, gyakorlati érzékéről tesz 
bizonyságot azon körülmény, hogy az egyházkerület 
közvéleménye, fontosabb hivatalok betöltésénél, mindig 
elfogulatlanul nyilatkozott; ama természetellenes valasz-
fal nem képezte körültekintésének határát s azért mindig 



emberére is talalt. Ennek kell tulajdonítani, hogy H., a 
városi lelkész, egyházkerületi egyházi főjegyzővé, 1846-
ban pedig a legdíszesebb allasra, a superintendensi hiva-
talra választatott. Kitűnő férfiak voltak ellenjelöltjei, 
nagyérdemű esperesek, kik nagyszámú gyülekezeteik 
szavazataira méltán tarthattak szamot. Ue — büszkén 
hivatkozunk e tényre — a helyi érdek, bár egyházszer-
vezetünk történeti fejlődése alapián bizonyos jogalapra 
támaszkodhatott, a közérdek rovására nem nyert érvényt. 

II. a férfikor legerőteljesebb éveiben vette át az 
egyházkerület kormányát. Az első évek a lazas munkás-
ság évei voltak. Az egyházlátogatásnak voltak szentelve. 
Ez azon tér, melyen a protest. főpásztor a legproducti-
vabb munkásságot fejtheti ki. Tapasztalati tény, hogy 
a hely szincn megforduló superintendens egy intő sza-
vaval többet épit, mint szaz körlevelével. Hiában, a sze-
mélyes érintkezés csodákat mivel oly nép körében, mely-
nek kegyelete nem elvont eszmékhez, hanem élő alakokhoz, 
oly egyénekhez fűződik, kikben az egyház iránti szeretetét 
oszszpontosíthatja. H. egyházlátogatásai erről fényes bi-
zonyságot tesznek. Azon intézkedések, melyeket az egyes 
gyülekezetekben tett, majdnem kivétel nélkül most is 
érvényben vannak. Számos, századok gyakorlata altal 
törvényesített, de a jó Ízléssel, evang. egyszerűséggel, 
az egyház vallás-erkölcsi céljával ellenkező szokás, szám-
talan viszszaélés lón ez uton megszüntetve; az egyházi 
szervezet a kor követelményeinek, az egyház és iskola 
érdekeinek megfelelő atalakulást nyert. 

A 40-es évek az ébredés évei voltak. Mindenütt 
tavaszi élet, tavaszi munkásság jeleivel találkozunk ; mintha 
pótolni akarta volna a lelkesültség azt a veszteséget, melyet 
századok mulasztásai okoztak. Vető idő volt az hazai 
egyhazunk terén is. Mennyi üdvös terv, mennyi életre-
való eszme nyert kifejezést, meleg pártolást! Ott a zay-
ugróci értekezlet, ott a felelős magyar kormánynyal 
folytatott életbevágó kérdések vitatása, ott az unió kér-
désé — ott a gyámintézet, a domestika, az egyházi 
nyugdíjintézetek fontos eszméje! A főpásztor szava 
volt leghathatósb tényezője azon mozgalomnak, mely az 
egyházi téren folytonos feszültségben tartotta az erőket, 
s mely a belügyek javítását tűzve ki célul, szép jövőt 
helyezett kilátásba. Az „Egyházi s Iskolai Lap4 hasáb-
jai szóló bizonyságot tesznek erről. Sajnos, hogy az 
alapvető munka félbenszakadt, félbenszakadt akkor, mi-
dőn az életrevaló erők tömörülni, mozogni kezdtek a 
nagy cél elérése végett. A munkásság korát felváltá a 
hanyatlás kora az egyházban is, ennek bűne, sőt hi-
bája nélkül. 

A mi 11. áldott főpásztori működését már néhány 
rövid év múlva megakasztotta, annak, ugy látszik, már 
sejtelmével birt, mielőtt a superintendensi eskü elhangzott , 
ajkairól. Azon gyönyörű, magvas programmbeszéd, mely-
ben felavattatasa napjan, 1846. oktob. 6-án, a Pápán 
egybegyűlt enyhazkerületi hivek előtt a főpásztori hivatal 
elvallalásara késznek nyilatkozik, prófétai jelentőséget 
nyert, mennyiben a jövő ott hangoztatott eszméit igazolta. 

»Mikor a superintendensi hivatalra kijeleltettem — igy 
kezdi e remek beszédet — kocka vettetett ki életem 
hatralevő napjainak sorsa felett.4 E szó valósult, való-
sult — fajdalom — a legrosszabb értelemben. 

A forradalom utáni idő H. vértanúi szenvedéseinek 
gyászos kora, de egyúttal dicsőségének fénykora is, 
mely egyéniségének egyháztörténeti jelentőséget biztosit 
1848-tól fogva H. egy nagy, dicső eszmének képviselője, 
egyike azon tiszteletre méltó történelmi alakoknak, kik-
ben egy nemzedék gondolkodása, érzülete, óhaja s szen-
vedése, egy dicső históriai tény van személyesítve. Az 
egyház története ekkor H. élettörténetével öszszeolvad. 
Az ő szereplése az uralkodó eszmék, a kort mo/gató 
erőknek személyesített kifejezése — e mozgalmas nagy 
idő órájának, nem ugyan rugója, hanem annak egyik 
csalhatlan mutatója. Ue szóljanak szaraz reflexióim he-
lyett a rohamosan fejlődő események! 

Az 1848-ki szabadságharc igénybe vette e haza 
öszszes fiainak tevékenységét. Az egyház vezérférfiai is 
állást foglaltak. Erkölcsi eszközökkel támogathattak, s 
kevés kivétellel támogatták is azt a dicső eszmét, mely-
hez minden hazafias érzületű polgárnak reményei fűződ-
tek. H. keble sugallatát követve, hazája iránti lángoló 
szeretetének adott kifejezést, midőn a magyar k. minis-
terium felhívása folytán kerülete híveihez főpásztori le-
velet intézett, melyben különösen a lelkészek s tanítók 
figyelmébe s buzgalmaba ajánlá a nemzetnek sz. ügyét. 
E körlevél képezte azon vád alapját, melyet a forradalom 
leverése után a cs. k. hadi törvényszék H. ellen emelt. 
Mint mindenütt, ugy a kegyeletet s kíméletet nem- is-
merő hadi törvényszék előtt is, nyíltan tett vallást meg-
győződéséről. E nyíltság, e tiszteletre méltó igazságsze-
retet folytán 6 évi várfogságra ítéltetett. 

Szomorú napok voltak ezek — de akkor igazolta 
valódi nagyságát. Távol elárvult családjától, melyen 
benső szeretettel csüngött, melynek sorsa folytonosan 
aggasztá — távol gyülekezetétől, kerületétől, melyekért 
fáradni volt életének öröme — tétlenségben tölteni éve-
ket oly férfinak, kinek életeleme a munka — oly csapas 
volt, mely — méltán attól lehetett tartani — meg fogja 
törni e vasakaratú, hajthatatlan jellemű férfinak erejét 
is. S még sem törte meg. Fürtjeit megőszitette ugyan 
a harc, melyet ez erős szív vivott; de ő kiküzdötte ön-
magával s azért sorsa felett kivívta a diadalt. 

Két hónapot Pozsonyban a laktanyában töltött, 
hol széplelkü s páratlan hűségű leánya, az atyja szelle-
mét s anyja kedélyét öröklött Matild, megosztotta vele 
fogságát — 11/2 évig pedig Tirolban a kufsteini várban 
szenvedett. Iliaban volt a kerületnek ismételt folyamo-
dasa, hiaban egyes jó embereinek, a többek közt Bau-
hofer György budai lelkésznek, s ennek közvetítése 
folytán Mária Dorottya főhercegasszonynak, 11. érdeké-
ben tett minden lépése — ez utóbbinak közbenjárása 
következtében enyhült ugyan sorsa, de a kimondott 
ítélet végrehajtását ő sem gátolhatta. Végül a fejede 
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lemnek kegyelme vetett véget a nemzeti szabadság vér-
tanuja szenvedéseinek. 

Majdnem két évi szenvedés után megnyílt börtö-
nének ajtaja. A börtönből egyenesen kedves övéi kar-
jaiba, hívei körébe sietett, remélvén, hogy a hosszú, 
önkéntelen pihenés után lankadt erejét a régi ismert, 
kedves hatáskörben kifejtendő munkásság altal felvil-
lanyozni sikerülend. E reményében azonban csaló-
dott. Nem ismerte a rendőr-kormányt, mely, ha a feje-
delemnek kegyelmi tényét nem is hiusithatá meg, még 
is elég hatalmas volt arra, hogy »a köznyugalom iránti 
tekintetekből4 azt ellensúlyozza. Alig élvezte néhány 
napig csaladja s hívei körében a viszontlátás édes örömét, 
vette a cs. k. kormány atyai gondoskodásáról bizony-
ságot tevő parancsot, hogy „tüntetések elkerülése végett* 
Győrt elhagyva, Sopronba vonuljon. E parancsnak célja 
s értelme nem volt más, mint eltépni a gyengéd kapcsot, 
mely a szeretve tisztelt pásztort híveihez fűzte — teljes 
tétlenségre kárhoztatni azt a férfit, kinek tiszteletre méltó 
alakjaban, az absolut hatalomra tamaszkodó kormánynak 
tényleges szereplése s a nemzetnek szentesített törvé-
nyekre hivatkozó közérzülete közt fenálló élet s ellentét, 
nyert hu kifejezést. 

O tehát ismét istenhozzadot mondva családjanak, 
gyülekezetének, a szomszéd testvérvárosba, Sopronba 
költözött at. Sopron az ötvenes években, mint székhelye 
a cs. k. helytartótanácsnak s minden egyéb kerületi 
központi hivataloknak, »en miniatűré4 rendőrállamot ké-
pezett, hol a hatalmas policaj-direktortól fogva le az 
utolsó cseh policájdienerig minden „loyalis beamter® 
hivatalos kötelességének ismerte a „compromittált* 
egyéneket szemmel tartani. De a hivatalos zelotismus 
II.-al szemben tehetetlennek bizonyult. O viszszavonultan 
élt, ritkán hagyta el igénytelen hajlékát s akkor is csak 
azért, hogy a várost környező gyönyörű erdőkben utca-
portól ment levegőt szívhasson. Esténkint néhány tisz-
telője jelent meg házánál s érintkezése a külvilággal az 
ezekkel való társalgásra szorítkozott. Ehez járult az a 
méltóság, mely egész alakjaról sugárzott, az a bizonyos 
erkölcsi fenség — vagy minek is mondjam ? — mely 
a cs. kormány főképviselőiben is tiszteletet ébresztett a 
tisztes aggastyán méltóságával a férfikar erőteljét ön-
magában parositó száműzött iránt, mely tiszteletnek azok 
nem egyszer nyíltan kifejezést is adtak. Első sorban 
tehát az erkölcsi hatalom ellenallhatlan befolyásának 
kell tulajdonítani, hogy a kakán is csomót kereső ren-
dőrség a gyanakodó kémkedés szerepéből kiesett, vala-
hanyszor azt H. irányaban alkalmazásba venni szerette 
volna. Másrészt annak oka, hogy H. ment maradt azon 
zaklatásoktól, melyek Sopron lakóinak türelmét — tán 
nagyobb mértékben, mint egyébiitt — nehéz próbara 
tették, azon kitűnő társadalmi állásban is rejlett, melyet 
fia, a keresett orvos, kinek szolgalatat a legfelsőbb körök-
ben annyiszor vették igénybe, mar akkor e városban 
elfoglalt. 

Az alatt, míg ő Patmosaban csendes viszszavonult-

ságban, folytonosan társalogva a múzsákkal, sorsa jobb-
rafordulását türelemmel várta, családja s nagyszámú tisz-
telői mindent elkövettek, hogy ismét elfoglalhassa azt a 
tért, melyen oly sikeresen működött. Még 1852-ben, 
midőn az ifjú fejedelem Győr varosat magas latogata-
saval megtisztelte, két, atyjokért minden aldozatra kész 
leánya Matild s Bella, személyesen fordultak gyermeki 
hő kérésökkel a nemes indulatáról ismeretes uralkodónak 
atyai szívéhez. De a mindenható kormánytanácsosoknak 
sikerült meghiúsítani e lépés sikerét. Az ürömpohár csor-
dultig megtelt, midőn II. az önfeláldozó gyermeki sze-
retet lépése eredménytelenségének hírével együtt forrón 
szeretett Bella leányának varatlan elhunytáról értesült, 
kinek halálos ágyahoz, koporsójához a száműzött apanak 
sietnie nem lehetett. Lépéseket tettek II. érdekében 
egyes nagybefolyásu férfiak, a kerület is ismételten fo-
lyamodott engedélyért, hogy az, kit törvényes superin-
tendensének elismerni soha meg nem szűnt, ismét elfog-
lalhassa az egyhazbati azt a helyet, melyről az absolut 
kormány jogtalan hatalma leszoritá, s midőn erre ked. 
vező valasz felülről nem jött, mindent elkövetett, hogy 
főpásztora legalább a soproni theol. tanintézeti tanárok 
sorában foglalhasson helyett. Azonban ez is hiában volt 

PL iránti kegyeletének, hozzávaló ragaszkodásának 
szép tanújelét adta különösen a sopronmegyei nagy-
geresdi gyülekezet. Ennek jeles, faradhat'an lelkésze 
Palfy József, 1853-ban Sopronban a theol. tanári szé-
kek egyikét foglalta el. Az árvaságra jutott gyülekezet 
elég vakmerő volt, II.-t választani lelkészül, még na 
gyobb vakmerőséget tanúsított az által, hogy ámbár 
felső helyen tudni sem akartak e tényről, ragaszkodott 
a törvényes választásban nyilvánult közbizalom emberé-
hez, folyarrlodott, három évig várakozott, türt, míg 
végre is SZÍVÓS kitartása diadalt aratott. H. 1856 tava-
szán vonult be a számára emelt díszes geresdi pap-
lakba s május hó 11-én pünkösd napján tartá a sz. lé-
lektől illetve, örömsugárzó arccal s lelkesült ajakkal be-
köszöntőjét. 

Itt ő a régi szellemben s régi sikerrel működött, 
visszavonultan élt, figyelmét s erejét kizárólag e virágzó 
gyülekezet ügyeinek vezetésére fordítva. Valódi pásztori 
szeretet fűzte őt híveihez, kiknek nemcsak lelki, de 
anyagi érdeke felett is atyailag őrködött. Száműzetése 
éveiben gyógyászati műveket is tanulmányozván, fiától 
a nagyhírű orvostól pedig gyakorlati utmutatást nyer-
vén, ez ismeretének Geresden szép hasznát vette. Alig 
mult el nap, hogy házi gyógytárát igénybe ne vették 
volna s munkásságát e téren is szép siker koronázta. 
Nem csoda, hogy az előkelők kegyelettel, a köznép 
gyermeki szeretettel viseltetett iránta, ő és családja a 
környék köztiszteletének volt tárgya. H. mindig öröm-
mel emlékezett vissza azon csendes zavartalan napokra, 
melyeket e derék községben töltött. Itteni működése 
csak rövid időre, nem egészen öt évre szorítkozott. 

Az 1859. septemberi nyilt parancs, a hírhedt „pá-
tens* volt az absolut hatalomnak utolsó merénylete a 



protestáns egyház ellen. Külső előnyöket helyezve ki-
látásba, egy csapással vélte a mindenütt alkalmatlankodó 
egyházi autonomiát örök időkre megsemmisíthetni. Arra 
számítottak, úgy latszik, a kormány emberei hogy az 
autonomia gépezete a tíz évi provisorium a cs. supe-
rintendensi administratorok és cs. biztosok „loyalis* 
felügyelete alatt, annyira megrozsdásodott, hogy azt 
mozgásba hozni nem lesz többé lehetséges. Csalódtak. 
A politikai küzdtérről leszorított jelesek az egyházi 
téren összepontositják vala erejöket, tevékenységö-
ket s a miről közgyűléseken szólni nem lehetett, az 
élénk eszmecsere tárgyát képezte egyes kiváló pro-
testáns világi férfiaink vendégszerető magánházainál. Du-
nántúli egyházkerületünk tekintélyes oszlopemberei sem 
„aludtak*, midőn az ellenség „éjjel* konkolymagot 
igyekezett hinteni az egyház földjébe. Ok szépen fogtak 
fel hivatásukat, midőn magánértekezleteikben folytatott 
tanácskozások eredménye gyanánt magánúton közölték 
az egyes egyházakkal a jelszót : a pátenst protestáns 
gyülekezet el nem fogadhatja. 

Ennek lehet tulajdonítani, hogy az Összes kerületi 
gyülekezetek néhány félrevezetett egyház rövid ideig 
tartó ingadozásától eltekintve, egy szívvel lélekkel visz-
szautasitottak a pátenst, nem sejtve, hogy az a törvény-
telen kormánynak hattyúdala volt egyházi téren. 

Az 1860. máj. 15-iki cs. leirat visszavonta a pá-
tenst, „mit a protest. taborban egy jobb jövő zálogául 
fogadva, most már nyíltan követelni kezdették azt, mit 
eddig csak mély alazattal kértek.* A dunántuli evang. 
egyházkerületnek egyik vezérférfia, Radó Lajos úr, 1860. 
maj. 31-kén Kőszegre hivta össze az egyházmegyék kép-
viselőit. Az első kerül, gyűlés volt az, mely a cs. supe-
rintendensi administratornak tudta, beleegyezése s je-
lenléte nélkül tartatott. Első teendője volt ez autonom 
gyűlésnek, törvényes superintendenset az egyházi elnöki 
székre visszahelyezni. Egy küldöttség indult Geresdre 
s e küldöttség élén jelent meg II. az egybegyűlt kerü-
leti hívek s Kőszeg városa lakóinak lelkesült hozsánnai-
tól fogathatva, a gyűlésen elfoglalva az egyházi elnöki 
széket. S a cs. kormány ? Tett ugyan kísérletet e me-
rész tett következményeinek meghiúsítására, de hiaban. 
Annyira meg volt lepelve, hogy úgy látszott, nem volt 
tisztában az iránt, minő állást foglaljon el e váratlan 
ténynyel szemben? Tett ugyan intézkedést, hogy e 
gyűlés jegyzőkönyve lefoglaltassék, de ezen intézkedé-
sevei megkésett. Egy „fait accompli*-val állott szemben 
s ezt erkölcsi veresége bénitó tudataban, hatalmi szóval 
megsemmisíteni vagy nem tudta, vagy nem akarta, vagy 
nem merte. Igy valósult, a mit ekkor reményleni is 
alig lehetett, az egyházkerület élén ismét törvényes su-
perintendens állott. 

Ugyanazon évi augusztus hó 22—24-én tartotta 
az egyházkerület rendes évi közgyűlését Győrben. E 
gyűlésen nyilvánult a „restitutio in integrum* feletti ha-
tártalan öröm. Magyar superintendens tiszteletére alig 
rendeztetett valahol s valamikor oly fényes ünnepély, 

mint az, melynek ez alkalommal 11. volt tárgya. 10 évi 
távollet után vonult be azon varosba, melyhez multjá-
nak legdicsőbb emlékei kötvék. Ez egyházi ünnepély 
magasb jelentőséget nyert, hisz H. a hazafiság eszmé-
jének személyesített képviselője volt. A bilincseitől sza-
badult szellemnek szárnycsattogása még ekkor az egy-
házi térre szoritl«ozott, a politikai téren még a „passiva 
resistentia* nyert érvényt. A politikai közvélemény itt 
az egyházi ünnepélyen hív kifejezést nyert. Katholikus 
mágnások vetélkedtek a H. iránti tisztelet lerovásában. 
Győr e néhány napra az országos közvélemény, a köz-
óhaj nyilvánulásának volt színhelye. Oly fényes fogad-
tatásban részesült polgártársai részéről H. s vele a ke-
rületi gyűlés, annyira hattérbe szorult a vallási különb-
ség, hogy méltán lehet ez ünnepélyt a hazafiasságban 
egy családot képező sok ezrek testvérisülési ünnepély-
nek mondani. Ennek hatása alatt folyt le a kerületi 
közgyűlés, mely az ünnepély részletes leírását jegyző 
könyvébe — örök emlékül — felvétetni határozta. 

(Vége következik.) 

A nógrádi a. h. ev. esperességnek legidősebb lel-
kipásztorát, nt. id. Svehla Jánost marc. 17-én kisértük 
a becsülettel kiérdemelt nyugalom és örök béke földi 
menházába 

Egyházmegyénk papjai közt nincs már egy sem, ki 
az ő ifjú korát vagy még inkább paposkodasanak gyü-
mölcs előkészítő tavaszát latta volna, de az eredmény, 
melyet hazájának s az emberiségnek szolgálatában egy-
haza, csaladja a közjó lelkes művelése altal kivívott, 
hangosan hirdetik, hogy szíve, esze és jelleme egyirant 
ama magaslaton állott, melyről a reánk bízott nép szel-
lemi, erkölcsi s anyagi javat munkálni és az egyház ha-
jójat sikeresen kormányozni lehet. 

E férfin munkássága nem volt olyan egyházunk-
életében, mint a meleg májusi eső, melyért százezerek 
hálaimája száll az ég felé ; olyan sem volt mint a mezők-
virágait tápláló és színező napsugár; olyan volt ő, mint 

; a földnek belső melege — nem fakaszt a sokaság keblé-
i bői dicsőítést, magasztalast, pedig életet ad és növel. 

A szerény, igénytelen prot. papi pályának is meg-
vannak a maga rangfokozatai s megvannak dicsvágyó 
emberei. Sokan, mintha csak sallanggal, egy-egy hivatalla] 
törekszenek- lelkűknek és életöknek értéket tulajdonitani; 
de vannak azért olyanok is, kik erőt s jóakaratot érezve 
magukban , egy nemesebb ambitio befolyása alatt 
nem keresik, csak bejárják a közbizalom nyilvánulását s 
ha ez véletlenül elkerüli őket, szűkebb kör művelésére 
fordítva nagyobb hatáskör betöltésére is alkalmas tehet-
ségeiket, olt működnek becsülettel s ott végeznek Isten-
nek és embernek tetsző dolgokat, melyek a közjóval 
mégis szoros, mondhatnám szervi összeköttetésben állanak. 

Néhai id. Svehla János nem viselt s nem is vágyó-
dott esperesi hivatalok után; oly kortársai voltak — 



Osztroluczky, Geduly s később mások — kiknek kezében 
jól el volt helyezve az esperesség kormánya s ő nyu-
godtan visszavonulhatott, hogy egész odaadással éljen 
saját egyházának s számos családja nevelésének. Es a 
kitűzött kettős célt valóban el is érte. A cinobányai 
egyház, melynek 51 éven at hitbuzgó és munkás lelké-
sze volt, élő tanuja az ő bölcseségének,% nemes lelküle-
tének és tevékenységének ; templomának, :skolájanak és 
paplakának jó allapota, rendszerető lelkének nyomait 
viseli magán ; pénzügyi rendezettsége agg lelkészének 
takarékosságát és hű gondozását hirdeti; a hívek valla-
sos buzgósága és erkölcsös élete az ő pásztori gondvi-
selése alatt gyarapodott. Több gyermeke közül életben 
maradott három fiát és egy leányát gondos nevelésben 
részesítette s oly életelvekkel vezette be a társadalmi 
és családi hivatásba, melyek nem csak a szerető csalad-
apát, hanem a jó keresztényt és kiváló honfiút is ked-
vező fényben állítják szemeink elé s mindezekért meg-
engedé neki Isten, hogy 28 tagból álló gyermekeinek 
és unokáinak boldog növekedését láthassa s megérhesse 
azon dicsőséget, hogy legidősebb fia János a 46 egy-
házból alló nógrádi egyházmegye főesperesi székébe 
emeltessék. 

Az ő cselekedeteinek jutalma követte őt. Esperes-
ségünk nestora, néhai id. Svehla János született 1801 év 
május havában Budikfalván Gömörmegyébeti, hol atyja 
ag. h. ev. néptanító volt. Iskoláit atyja házán kivül S. 
Gömörön, Rozsnyón és Pozsonyban végezte. 1823-ik 
évben a losonci lielv. h. főiskolaba egy tanszékre hiva-
tott meg, melyet elfogadván ott csupán egy iskolai évet 
töltött be. 

1824-ik évben a cinobányai ev. egyház hívta meg 
ót rendes lelkészéül, mely meghívást elfogadván, ott 51 
évig munkálkodott. 1874 ik évben 50 éves jubileumát 
nagyszámú rokonsága, számos tisztelői, egyhazak, espe-
rességek, sőt kerületek küldöttei körében ünnepelte meg. 
Egy évvel ezután nyugalomba helyeztetését kérte és 
nyerte meg egyházától és az esperességtől, mely nyu-
galom valódiva lett az altal, hogy utódjául legifjabb fia 
Ede Ion megválasztva, ki szeretett nejével együtt igaz 
gyermeki kegyelettel apolta az agg szülőpárt. 1876-ik 
évben csendes csaladi körben megünnepelte kitűnő szel-
lemű nejével Geduly Zsuzsannával az aranylakodalmat s 
ennyi, Istentől vett áldás és öröm után csak azon gyász 
érhette hanyatló elte napjait, hogy egy évvel későbben 
elvesztette életének 53 éven at híven szeretett társát. 

Egészen a legközelebb mult őszig mindenkor 
örömmel vett részt sokkal ifjabb lelkésztársai összejöve-
teleiben s jó kedélyével, minden szaván átvonuló szere-
tetével és gazdag tapasztalataival ezen összejövetelek 
óhajtott, keresett tagjává tudta magát tenni; végre éle-
tének 80-ik éve megtörte az egyenes szilárd alakot, s 
látni kezdék hű gyermekei atyjok nyiladozó siriireĝt. 

Örök alomra 1881. márc. 14-én zárta le szemeit 
s 17-én családjának, rokonainak, tisztelőinek, tiszttársainak, 

a közel és távol vidék tanítóinak és népének igen nagy-
számú kisérete mellett nejének oldala mellé h e l yez tük a 
faradt testet, hogy szelleme aldásával lengjen, csaladja, 
egyháza és hőn szeretett hazaja felett. 

Beszédet tartott felette Banczik Sámuel turicskai, 
parentalt pedig Bartholomaidesz Gyula kálnói lelkész és 
érd. esperes, mindkettő ép oly híven mint ékes szavakkal 
ecsetelvén elhunyt Nestorunk tartalomdűs életét. Béke 
porain ! llolles Dániel. 

Boncz István emlékezete. 

Egy széles körben ismert tanító hunyt el a mult 
év december havaban Drávafokon ; az kit az itjuság 
közönségesen „Bonc bácsinak4 nevezett; annyira szerette 
ezt az elnevezést, hogy olyan ifjú ember előtt, — a ki 
vele először talalkozott s így „urazta*, — addig pél-
dazgatolódott, míg végre is rávezette, hogy ő nem 
„Ur,* „hanem Bonc bácsi.* 

Egyike volt ő azoknak a régi „Rekt'rom*-oknak, 
kikből már csak elvétve lehet találni egy-egy alakot; 
azoknak a rokonszenves alakoknak, kik a régi „mes-
terek* minden ismertető jeleit magukon hordozzák; kö-
zép termet, szélles váll, erős mell, dörgő hang, köpcös 
alak, szőrös arc, jó kedély, mulatságot szerető, a tár-
saságban egy-egy tréfát adni és elfogadni, minden pil-
lanatban kész ; azoknak a régi mestereknek, kik nem 
szégyenlették, hogy ők tanítók (az ő fiatalságában még 
nem voltak néptanítók, hanem csak gyerektanitók) s a 
lelkipásztort keresetlen egyszerűséggel „kigyelmednek* 
címezték. Tanító volt s nem is kívánkozott más lenni, 
az az nem sorvasztotta az a mai napsag nagyon elter-
jedt epidemicus'betegség, hogy a hajdú szolgabíró akar 
lenni s a csizmadia, minister. E szerint nem is conspi-
ralt a papok ellen s nem engedte magat becsábíttatni 
olyan companiába, mely a jelent tűrhetetlennek tartja 
s ellene agital, de azt megmondani nem tudja, hogy 
miként legyen tehát. Csak egyetlen egyszer legyintette 
meg őt is egy kissé némely nagy szavú paedagogusok 
modern szele. Ugyanis ezek közül néhányan elhatároz-
tak, hogy őket a „Tekintetes* cím megilleti ; ezután 
tehát úgy titulálják egymást legalább levélboritékon. 
Első pillanatban megtetszett az öregnek is ez a titulus 
sine vitulo, s küldözgetett és kapogatott is ily címezés-
sel egy darabig leveleket. Egyszer épen nála voltam, 
midőn ilyen címezéssel kapott levelet: Tekintetes Bonc 
István néptanító urnák stb. Láttam arcáról, h o g y szinte 
resteli az öreg. Mondom neki : eddig azt hittem, hogy 
Drávafoknak van egy jóra való rekt'ra, most latom, 
hogy e helyett van egy kopott „tekintetes ura*. Kevés 
gondolkozás után így válaszolt: Igazsága van kigyel -
mednelc, de az is bolond, a ki ezután így címez, az is, 
a ki elfogadja. 

Született Büsüben 1821-ben. A tanitói pályán mű-
ködött 40 évig, melyből Dráva-Szabolcson 3, Nagyvá-



tyon 11, Drávafokon 26 évet töltött. Hivatalában úgy 
forgolódott, mint a régi öregek nagyobb része. De 
annyi bizonyos, hogy a gyülekezet tagjai, — mint em-
bert szerették, s temetésekor nem volt szem, mely egy 
két őszinte könyet ne ejtett volna koporsójára. Es ez 
elég. Oly sokan ennyit sem nyernek, de nem is érde-
melnek meg. Béke lengjen porai felett. 

Iletesy Vidor, 
ref. lelkész. 

A D A K O Z A S O K . 
Zágráb ev. egyháza javára adakoztak Pestme-

gyében : Báró P. D. 2 frt, Kiskőrös 2 frt, Czegléd 2 frt, 
Péteri és Mende I frt 50 kr, Pilis, Csornád, R..Keresz-
túr, Vadkert, Bénye, Tápió-Szele, Rákos-Palota, Irsa, 
Tapió-Sz.-Márton egyenkint i frt, Láng Adolf ijfrt, 
40 krt., összesen 17 frt 90 krt., melyeket illető helyre el is 
küldtem. — A földrengés által megrongált bérlett ima-
ház és papi lakás helyre van állitva. Az istenitisztelet 
rendesen megtartható. Dacára a nagy veszteségnek csak 
10 lélek züllött el. A nagy bérösszeg miatt, kénytelen 
az egyház tavaszszal azonnal építkezni. A Gusztáv-
Adolf-egylettől nyert szeretetadomanynyal együtt 12,000 
frt készpénze van az egyháznak, mi elégtelen a szüksé-
ges épületek felállítására. -— Folytatjuk az adakozást! 
Lány Adolf, alesperes. 

A pesti theologiai gyámintézetre: Kovács Antal 
terehegyi leik. és f.-baranyai főesperes 20 frt. 28 kr. 
(Ehhez járultak : Máriai egyh. 40 kr., Viszlói egyh. 40 kr., 
Aderjásiegyh. 20 kr., Mindszenti egyh 20 kr. Bogádi egyh. 
20 kr., Mecskei egyh. 20 kr., Ronátfa 20 kr., Katádfa 
20 kr., Büdösfa 20 kr., N.Peterd 20 kr., N. Váty 
20 kr., Szt.-Erzsébet 20 kr., Tótkeresztúr 20 kr., Boty-
ka 20 kr., Kis-Peterd 20 kr., Becefa 20 kr., Dancsháza 
20 kr., Okorág 10 kr., Monosokor 10 kr., Kákics 20 
kr., Marocsa 10 kr., Dr. Fok 20 kr., Iványi 20 kr., 
Sellye 20 kr., Bogdása 20 kr., Markóc 10 kr., Zaláta 
48 kr., Piskó 20 kr., Kem^e 10 kr., Luzsok 20 kr., N.-
Csány 10 kr., Besence IO kr., Páprád 10 kr., Yaiszló 
I frt., Hirics 20 kr., Vejti 20 kr., K.-Szt -Márton 20 kr., 
Híd vég 1 frt 20 kr. Czún 20 kr., Kémes 20 kr., Piski 
20 kr., Ipacsfa 20 kr., Kovácsida 20 kr., Szerdihely 
20 kr., Csepel 20 kr., Csehi 20 kr., Dr. Palkonya 40 
kr., Dr. Szabolcs 20 kr., Gordisa 20 kr., Maty 20 
kr., Haraszti 20 kr., N.-falu 40 kr., Beremend 20 kr., 
N.-harsany 1 frt., K.-harsány 20 kr., N.-tótfalu 20 
kr., K.-tótfalu 20 kr, Bisse 20 kr., Túrony 20 kr., 
Garé 20 kr., Szava 30 kr., Csarnota 30 kr., Harkány 
1 frt., Gyűd 1 frt., Siklós 40 kr., Terehegy 40 kr., 
Kovács Flóra és Antal testvérek 2 frt.) Szeri:. 

H I R D E T É S E K . 

PÁLYÁZAT. 
A sepsi-szentgyörgyi ev. ref. Mikó-Collegium gymnasíumában az ürességben lévő ó-classica 

literatúrai és az újonnan rendszeresített mennyiség természettani tanszékre ezennel pályázat 
nyittatik. — 

Ezen tanszékek mindegyikével évi 1000 frt (egyezer forint) rendes fizetés és 100 frt lak-
bérilletmény, vagy szállás van összekötve. A pályázni óhajtók életkorukat, vallásukat, eddigi szolgála-
tukat, erkölcsi-viseletöket és az illető tudományszakokra képesitettségöket szabályszerűen igazolni 
tartoznak. Kérvényeiket folyó év április 30 ig bezárólag az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó 
igazgató-tanácsának alólirt elnökéhez közvetlenül nyújtsák be. Az állomások a következő tanév elején, 
folyó év szeptember i-én, elfoglalandók. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató-tanácsának Kolozsvárt 1881 március 
27-én tartott üléséből. 

ISTcag-37- I P é t e r , IEPa.xá,cLI m á l m á i r i . , 
erdélyi ev. ref. püspök. tanügyi referens. 



B u d a p e s t e n., IV. ker- KI á r o l y u t ca 1 sz. 

megjelent: 

Szász Károly. Az egyházi évkor. Ünnepi prédikációk. 240 lap. Ara 1 frt 50 kr. 
Szász Károly. Halotti imák. 2-ik bővített kiadás. Egészen vászonba kötve 2 frt 40 kr. 
Zombory GedŐ. Egyházi beszédek ünnep és vasárnap délutánra. I-ső füzet . . . . 1 frt 20 kr. 
Margócsy. Prot. egyházi beszédtár VI ik kötet 1 frt 20 kr. 

Megrendeléseknél legcélszerűbb az árt postautalványon beküldeni, mely esetben a kivánt 
mű bérmentve küldetik meg. 4 - 6 

2 - 2 Protestáns lelkészi könyvtár. 
A „Prot Egyh és Isk. Lap" kiadóhivatalában a következő munkák 

rendkívül leszállítót' áron kaphatók: 

1. Hagenbach : A theologiai tudományok encyclopaediája és methodologiája. Ford. Révész Imre. (A befolyó jöve-
delem fele a prot. árvaház javára fordíttatik.) Eredeti ára 2 frt 30 kr. helyett 1 frt. 

2. Kurz: Szent történelem. Magyarította Fabó András. (Példányai csekély kivétellel, elégtek: a fennmaradt köte-
tekből beveendő összeg fele a prot. árvaház részére adatik át.) 1 frt 30 kr. helyett 65 kr. 

3. Dr. Ball agi Mór: A heber nyelv tankönyve. 2-ik átdolgozott kiadás, dr. Goldziher I. által. 2 frt helyett So kr. 
4. A protestantismus harca az ultramontanismus ellen. Ballagi Mórtól. 1 frt 60 kr. helyett 50 kr. 
5. Tudományos kutatás a vallásban. Egyháztörténelmi rajz. Irta Szilá gyi herenc 1 frt 20 kr. helyett 40 kr. 
6. Miért maradok a prot. egy. híve? Egyházi beszéd. Irta Könyves Tóth Kálmán. (Az eladott példányok ára 

a prot. árvaház javára fordíttatik.) 12 kr. helyett 5 kr. 
7. Der ungarische Protestanten-Verein, seine Entstehung und seine Wirksamkeit . . . 60 kr. helyett 15 kr. 
8. A népiskolai törvényjavaslat. Irta Ballagi Mór 40 kr. helyett 10 kr. 
9. Successio és képviselet az erdélyi evang. ref. superintendentiában 30 kr. helyett 5 kr. 
10. Egyháztörténelmi irodalmunk ügyéhez. Irta Révész Imre 10 kr. helyett 5 kr. 
11. Házi kincstár. 1861. évfolyam (bekötött példány) 2 frt. helyett 60 kr. 
12. Ballagi Mór megnyitó beszéde a protestáns egylet alakuló gyűlésén 20 kr. helyett 10 kr. 
13. Imák és gyászbeszédek Mihó László fölött 18 kr. helyett 5 kr. 
14. Bibliai tanulmányok. Ivét kötet. Irta Ballagi Mór 1 frt 60 kr. helyett 80 kr. 
15 A biblia. Tholuck August után Ballagi Mór 1 frt. helyett 30 kr. 
16. A gazdag és szegény találkozása. 3 prédikáció id. Coquereltől. Ford. Hetesy Viktor. (E munka jövedelme a 

prot. árvaház részére adatik át.) 40 kr. helyett 10 kr. 
17. Történeti életrajzok. Ballagi Károly és Batizfalvi Istvántól. I. kötet 80 kr. helyett 20 kr. 
18. Protestáns tudományos szemle. 1872. évfolyam 2 frt. helyett 50 kr. 
19. Renaniana. Irta Ballagi Mór 60 kr. helyett 35 kr. 
20. Tájékozás a theologia mezején. Irta Ballagi Mór 80 kr. helyett 30 kr. 
21. A vallás a munkás életben. Caird egyházi beszéde 30 kr. helyett 10 kr. 
22. A tudomány fejlődése hajdan és most. Irta Ballagi Mór 30 kr. helyett 10 kr. 

Összesen 20 frt. helyett 7 frt 25 kr. 
Akik az elősorolt müveket e g y s z e r r e rendelik meg, még a 7 frt 25 krból is 2 frt 25 krnyi 

árleengedésben részesülnek, 

s í g y a z eí><%z g y i i j t e i x i e i i y t 5 forintért kapják. 
A k ü l d é s u t á n v é t mel le t t , 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 

ÜM^egrendellietők még : 
A Protestáns Egyházi és Iskolai lap 1858. évfolyama. Kötve 7 frt helyett 6 frt. 
» » » » » » 1863. 1864. 1865. 1867. 1871. 1872. évfolyama, min-

den évfolyam külön-külön. Kötve 8 frt helyett 10 frt. 
» » 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. évfolyama, 

minden évfolyam külön-külön Kötetlenül 9 frt helyett 5 frt. 
Akik lapunk utóbbi h é t évfo lyamát ( 1 8 7 3 — 1 8 7 9 ) egyszerre rendelik meg: 3 5 f r tny i leszál l í t >tt á r á n á l rendkí-
vüli kedvezmény gyanánt méq 15 f r tny i árleengedésben részesülnek, s igy mind a hét évfo lyamot h ú s z í r t é i t 

kapják meg. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : XDr. H33Llla,g-i TvEór. DEUTSCII M.-féle művészeti intézet Budapest. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
és 

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

E l ő f i z e t é s i dij: 
H e l y b e n házhozhordással 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. 

Hirdetések dija : 
V hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

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 i n d é g szolg-éiltLSLÍum!k:_ "̂ ÜSfJ 

Azon t. előfizetőink, kiknek elöfizetésök 
lejárt annak megújítására felkéretnek. 

A t ö m e g e s é le tb iz tosí tás kérdéséhez. 
Nem sok idő multán, hogy gróf L . . y B . . a 

a tömeges éietbiztositás eszméjét fölszinre hozta, 
az >;>első magyar ált. biztosító társaságtól(< egy 
kis tüzet jutott kezeinkhez, egyenesen a lelkészek-
nek szánva; örömmel vettem a füzetet azon re-
ményben, hogy a prot. lelkészek tömeges életbiz-
tosíthatása ügyében, oly kedvezmények közléséről 
lesz benne szó, melyek az eszmének hatalmas 
lökést fognak adni, hogy már a közel jövőben 
testet ölthessen. 

Nagy figyelemmel végig olvastam; de nem 
titkolhatom el, hogy a mily nagy örömmel vettem 
kezembe, ép oly leverten tettem le. Nem talál-
tam benne egyebet, mint a mit már körülbelől 
minden lelkésztársam tud, hangzatos szavakat az 
életbiztosítás előnyös voltáról; azután az életbiz-
tosítás különböző osztályainak díjtételeit, s végre 
azon reményt, hogy ha a lelkészek a társulat 
ügynökeivé lesznek, és halászni fogják a biztosí-
tókat, akkor annyi procentuatióban részesülhetnek, 
hogy abból saját biztosítási dijaikat is talán kifi-
zethetik. 

(iondolkozott-e már erről lelkésztársaim kö-
zül valaki komolyan r A lelkészi hivatal méltósá-
gával összeegyeztethetőnek tartja e valaki, hogy 
nyerészkedő pénzintézetek ágenseivé legyenek a 
lelkek pásztorai, az apostolok utódai ? . . . Nem 
látja már senki többé a miskolci kiházasitó egylet 
rémképét, mely sok jeles lelkésztársunkat sárral 
dobált s volt olyan is, kit a Tisza hullámaiba 
üldözött megpihenni r . . . 

Azt mondhatná valaki, hogy az az egylet 
tökéletlen, gyenge alapra volt fektetve • de én arra 
azt felelem, hogy a földön semmit sem tartok 

tökéletesnek, és annyira erősnek, hogy a sors 
szeszélye, a körülmények hatalma alatt össze ne 
roskadjon ? Egy földrengés összedönti a társulatok 
büszke palotáit, egy pénzkrizis devalválja milliói-
kat! A mi nem azt teszi, hogy mivel ^állandóság 
semmiben sincs a nap alatt^, tehát ne biztosítsuk 
családjainkat: hanem csak azt, hogy történhető 
bukások esetén, csak a magunkét veszítsük, s ne 
érjék fejünket a megkárosítottak átkai! 

De föltéve, hogy a modern társadalmi néze-
tek megengednék a lelkésznek, hoi y a biztosító 
társulatok ügynökeivé legyenek: kérdem, ugyan 
hányan vágynák közöttük oly szerencsés helyzet-
ben, hogy e téren bármi csekély jövedelemre is 
számithatnának ? Mert nem szabad felednünk, hogy 
a biztosító társulatoknak, már majdnem minden 
valamirevaló községben vágynák ügynökeik; sok 
helyen épen a jegyző, vagy tanitó; — megfosszuk 
egy-két forint jövedelmüktől, s ellenségeinkké 
tegyük őket ? . . Avagy csak az életbiztosítási 
osztály lenne a miénk ? Én azt hiszem, hogy épen 
ezen osztálynál nem lenne semmi jövedelmök épen 
azoknak, a kiknek arra legnagyobb szükségök 
volna; mert a szegény egyházakat is szegény 
emberek alkotják — ha találkozik is közöttük egy-
két jobb módú, az nem biztosítja magát, mert 
van a mit családjára hagyjon halála után; a sze-
gény ember nem biztosit, mert nincsen miből. 
Nagyobb helyeken pedig annyi a helyben lakó 
és utazó ügynök, hogy a lelkésznek orcapirulás 
nélkül igazán nem lehetne meg sem mozdulni. 

>Fium desiderium^ az egész! Ha egyeseknek 
sikerülne is az üzlet, a lelkészek egyetemére semmi 
előny nem háramlanék belőle; hasznot csak a biz-
tosító társulatok húznának belőle; mert ha a lelké-
szek a kimutatott alapon tömegesen biztosítanák 
magukat, és mint ügynökök több tagot nyernének 
is, a társulat épen csak azon procentuatióban ré-
szesítené őket, a mit más ügynökeinek ugy is 

j megad; és míg egy felől egy fillér áldozattal sem 
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járulna a célhoz, másrészről tetemes összeget ta-
karítana meg részvényesei számára. 

A kijelölt alapon azonban más nehézségek 
is állanak a tömeges vagy a mint óhajtanám 
a lelkészek általános életbiztosításának útjába. 
Tudnunk kell ugyanis, hogy a biztosító társulatok 
nem minden jelentkezőt fogadnak el biztosításra. A 
jelentkezőt mindenekelőtt megvizsgálja két orvos, 
ezek az illető egészségi állapota felőli véleményü-
ket felkiildik az igazgatósáshoz, hol azután elbi-«Z> O O ' 

ráltatik, ha vájjon elfogadható-e, vagy nem. Az 
egyiket elfogadják, a másikat nem; megtörténik 
az is, hogy elfogadják ugyan a jelentkezőt — de 
mivel az orvos valamely nagyobb betegségre, 
például gutaütésre való hajlamot constatált és 
jelentett be — magasabb életkorba veszik fel 
5 —10 évvel, s ezen korév után kell a dijakat 
fizetni. 

Siralmas állapot az, mikor a társulat valakit 
vissza utasít s ezzel kimondja felette a halálos 
Ítéletet. Nem rettenetes lesz-e azután annak a 
családnak sorsa; nem remegve fogják-e várni min-
den pillanatban a halálra itélt családfő kidőlését; 
sőt nem fogja-e magának a szerencsétlennek, ne-
taláni lappangó betegsége kifejlődését siettetni, 
vagy létező csekélyebb bajának halálossá válto-
zását előidézni azon gondolat, hogy el van Ítélve, 
meg kell halnia r! . . 

E sorok Írójával is történt ilyen leverő eset. 
Még tapasztalatlan fiatal lelkész koromban ráen-
gedtem magamat beszéltetni, hogy a néhai „Ha-
zádnál 5000 frtig biztosítsam magamat — éven-
ként száznegyven íorintot kellett csekély jövede-
lemből fizetnem; öt évig fizettem, sokszor köl-
csönhöz folyamodva, mert családom népesedésével 
nem bírtam ez összeget megtakarítani. Azonban 
kétségbeesve vettem észre, hogy a „Haza" bukása 
szélén áll; abba hagytam a biztosítást; s a „Hazát" 
csakugyan elnyelte a ^ Tisza*, de mivel ebben a 
pénzintézetben sem volt bizodalmam, pár évig 
biztosítatlan állapotban voltam. Lelkem háborgott, 
midőn öt apró gyermekemre s nőmre tekintettem. 
Mi lesz belőlök, ha idő előtt meg kell halnom ? 

Elhatároztam tehát magamat ismét biztosí-
tani. Jelentkeztem a legsolichibb első magy. ált. 
biztosító társulatnál. Két orvos megvizsgált, egyik 
házi orvosom, a másik a társulaté; mivel valami 
chronicus bajom nem volt és soha még fejszédü-
lést sem éreztem, nyugodtan vártam az igazgató-
ság elhatározását. Megérkezett néhány nap múlva; 
de midőn olvastam, agyamra tolult a vér, fejem 
szédülni kezdett; a betűk most szétfutottak, majd 
egy kivehetetlen keverékké síirüdtek szemeim 
előtt, Isten őrzött meg a komolyabb bajtól. El-
fogadtak, de ugy, hogy ha én a 45 éves, 6 évvel 

idősebb leszek s az 51 év után fogom a dijakat 
fizetni. 

Mit tehettem ? Saturálva voltam a gondolat-
tal, hogy elvagyok itélve; nem mertem csak egy 
percet is elveszteni, elfogadtam a feltételeket, és 
fizettem egy évig. Szörnyű egy év volt ez! A 
legcsekélyebb egészségváltozásban, egy kis hu-
rutban, már a halál, hideg ujának érintését véltem 
érzeni, már a sírhelyet is kiválasztottam magam-
nak, pedig nem volt semmi bajom. 

Végre könyörült rajtam, az Isten. A »I7on-
ciére pesti biztosító intézet* egyik derék utazó 
ügynöke meglátogatott; elbeszéltem neki rettene-
tes helyzetemet; megígértem, hogy ha saját élet-
korommal elfogadnak, átmegyek; de ha gondolja, 
hogy nem lehet, akkor meg se kisértse, ne nö-
velje fájdalmamat. Megvizsgált két orvos és pedig 
alaposabban, mint elébb; elfogadtak s most ezen 
társulatnál vagyok biztosítva azon előnynyel, hogy 
lelki nyugodalmam visszatért s ugyan annyi dij 
fizetés mellett 1000 forinttal fog családom többet 
kapni halálom után. 

És mi volt alapja az egésznek ? Házi orvo-
som — a mint sikerült ki tudnom — azt irta 
jelentésébe, hogy vastag nyakam van, de mivel 
mértékletes életet folytatok, bajtól félni nem lehet. 
Pesten azonban igy okoskodtak: vastag kálvinista 
nyak — gutaütés, tehát 6 évet el kell venni 
életéből. 

Én szeretném lelkész társaimat e rettenetes 
kellemetlenségtől megmenteni, de a mi a kijelölt 
alapon el nem érhető. 

De akadályozva van a lelkészek tömeges 
biztosítása a-z eddigi alapon, a díjilletékeknek az 
életkor szerinti nagy különbözősége által is; mert 
a már fentebb megjelölt füzet kimutatása szerint, 
a midőn egy 25 éves ember 21 frt 2 krt fizet 
1000 frt. biztosított tőke után, s egy 45 éves 
41 frt 72 krt; akkor már egy 60 — 65 éves em-
bernek 80 frton fölül kellene fizetni. (Sajnálom, 
hogy a füzetben csak 25—45 korévig vannak a 
dijak feltüntetve, mert a lelkészek között, meg-
vagyok győződve, hogy többet fogunk találni a 
70, mint a 25 korévben.) 

A lelkészeknél ily magas díjtétellel tömeges 
biztosításra számítani nem lehet; mert a lelkészek-
nek magasabb korévekben levő nagyobb része 
meg nem birná, ha csak a kenyeret ki nem adná 
szájából, vagy csupán 1—200 frtot biztosíthatna, 
a mi vajmi keveset érne! Igaz, hogy a fiatalabb 
ember reménylhetőleg tovább fizeti a díjakat, de 
a bevételből a szegény lelkésznek 20 frt, akár 
fiatal, akár öreg legyen; a 25—30 forintot még 
valahogy megbírná, de a 80-at már nem. 

Az illeték dijaknak, a mostani gyakorlat sze-
rinti befizetése is nagyon terhes a lelkészek nagy 



részére nézve; jóllehet befizethetők azok egyszerre 
egész évre, továbbá félévi, negyedévi, sőt havon-
kénti részletekben. Oly hivatalnokokra nézve, akik 
havonként pontosan kapják fizetésüket, kétségen 
kivül legelőnyösebb, minél apróbb részletekben 
fizetni, habár a biztosító társulatok kamatot számí-
tanak minden oly esetben, ha az évi illeték nem 
egyszerre fizettetik. De a lelkészek között nagyon 
kevés az, kinek fizetése havonként, vagy évne-
gyedenként pontosan kiszolgáltatva lenne; a leg-
nagyobb rész termesztménye eladásából jut pénz-
hez . Az eladás pedig hányszor van megnehezítve, 
sőt lehetetlenné téve, most vételkedv hiánya, vagy a 
lenyomott árak, majd az utak járhatatlansága miatt ?. 
De a határidőre a díjakat pontosan be kell fizetni; 
mert ha a társulatok egy hónap leforgása alatt 
kamat nélkül elfogadják is a fizetéseket, de mivel 
a kötvény érvénye azonnal megszűnik, mihelyest 
a díjfizetés, ha csak egyszer is nem teljesíttetett 
a kijelölt időben — könnyen megtörténhetik, a 
minthogy meg is történt, hogy a biztosító épen 
akkor halván el, mikor még a d/jilletéket be nem 
ijzette, családjának a biztosított összeg ki nem 
tizettetett, Azért, ha valaki biztosított tőkéjét ve-
szélyeztetni nem akarja, ha pontosan nem fizethet, 
váltóval biztosítsa magát, melyet azután vissza 
válthat. 

Mindezeket nem azért irtam, hogy valakit 
vissza riasszak az életbiztosítástól, a minthogy 
magam is egyedül ezt az egyetlen utat láttam 
családom jövője némi biztosítására vezetőnek, és 
lélek nyugalmamat bizonyára sokért nem adnám : 
s hogy azt lelkésztársaim is megszerezzék, egész 
meggyőződésemből ajánlom az életbiztosítást: csak 
rá akartam mutatni a nehézségekre, melyek utunkba 
állanak, csak fel akartam költeni a figyelmet, és 
oda irányozni a számító gondolatokat, hogy a 
lelkészek tömeges, vagy általános biztosítása talán 
más természetű; s mint ilyen, egészen más ala-
pokon lenne szervezhető, mint a divó egyénen-
kénti biztosítás. Az életbiztosító társulatok alap-
szabályai, kiszabott díjtételei, szigorú statisticai 
kiszámítás alapján, az egyénenkénti életbiztosításra 
alapítvák; mely szerint a biztosított halálával az 
illetékfizetés megszűnik, s hogy a statusquo fel-
maradjon, a kidőlt helyére uj tag szerzése szük-
séges; mely célból utazó ügynökökre van szükség, 
kik az általok szerzett biztositások után bizonyos 
procentuatióban részesíttetnek. Es igy a dolog 
természetéből kifolyólag, egészen más a számítási 
alaj), mint a tömeges, vagy épen átalános életbiz-
tosításoknál. 

Én a prot. lelkészek tömeges, vagy inkább 
átalános életbiztosításán azt értem, illetőleg célra 
vezetőnek azt tartom, ha az összes, mind három 
prot lelkészi kar, tehát egy halhatatlan testület, 

egyszermindenkorra kötelezettségszerűleg egy élet-
biztosító társulatba lép; tehát tegyük fel mintegy 
3000 ember. Ha az életbiztosítás kötelezettségét 
elfogadják, akkor a törzsszám mindig megmarad, 
a kidőltek helyére uj tagok lépnek a társulat 
minden további kára nélkül, tehát az ügynöki 
1 ^ 0 procentuatió megtakarítható, a mi, ha 3000 
lelkész 1000—1000 forintig biztosítaná magát, 
3000000 forint után épen 30,000 frtot adna. 

E mellett, ha mint a „Fonciére de Pest" inté-
zetnél a tűzkárbiztositásra nézve már is gyakor-
latban van, a biztositási díjak az egyh. megyei 
látogatóság által szedetnének be, s az egyh. ke-
rületi dékánok által tömegesen szállíttatnának be 
a főpénztárba, a kezelési költségek 5 — 6®/0' pro-
centuatiója ismét megtakarítható lenne; ha most 
föltesszük, hogy a lelkészek átlagosan 35 frt évi 
díjat fizetnének 1000 frt biztositott tőke után; a 
3000 biztosító által befizetett 105 ezer forint, 
után kezelési díj fejében 5— 6 ezer forint, és 
így a fentebbi összeggel 35 — 36 ezer forint lenne 
mindjárt fordítható az évi díjilletékek alábbszálli-
tására. Ezúttal nem is terjesztve ki figyelmemet 
azon könnyen bekövetkezhető esetre, hogy ha 
ily társulás által hozzáférhetőbb lenne az életbiz-
tosítás, lelkésztársaim között tekintélyes számmal 
lennének olyanok is, a kik 2 — 3 ezer forintot is 
biztosítanának. 

Mindezek azonban nem statisticai szigorú 
kimutatáson alapuló, hanem csak hozzávetőleges 
bizonytalan számok, s általok csak azt óhajtottam 
beigazolni, hogy a prot. lelkészi kar általános 
biztosításánál egészen más számítási tételeket le-
hetne alapúi elfogadni, mint az egyénenkéntinél; 
mert míg itt a létszám ingadozó, amott változat-ig O ' 
lan lenne 

Azonban, hogy valamelyik életbiztosító tár-
sulat velünk szóba állhasson, mindenekelőtt egyet-
értésre kell jutnunk, hogy célszerűnek látunk-e, aka-
runk-e ily minden lelkészt kötelező >yátalános* biz-
tosítást. És ha akarnánk: 

Másik tenni valónk lenne hiteles és tökéle-
tes statisticai adatok beszerzése. Tudnunk kell 
hányan vagyunk; tudnunk kell, hogy tíz év óta, 
mindenik egyházmegyében hány lelkész halt el 
évenként, hogy ebből az évi halandóság közép 
számát megismerhessük. Tudnunk kell a ma élő 
lelkészek életkorát, hogy évenként, vagy évtize-
denként osztályozhassuk. Annyit egyelőre is ki 
kelletvén e pontnál jelentenem, hogy ha öre-
gebb lelkésztársainkat túlterhelni s ez által az 
életbiztositás eszméjétől visszariasztani nem akar-
juk, sokkal célszerűbb leend a díjtételeket nem 
évenkénti, hanem évtizedenkénti csoportokban ki-
számítani. 

Ha az adatok kezünkben lesznek, akkor 
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megtudjuk mondani, hogy mit adunk és mit kö-
vetelünk. 

Az egyesülés erő ! 
Ki tudja, ha az egyesülésben erőnket fölis-

merendjük, nem alkothatunk-e nagyobbat, mint 
előre gondoltuk. 

„Longe lateque se pandunt dona Dei!" 
De erőnk felismerése mindenek előtt való. 
Tisztelt lelkésztársaim r Mi, a míg élünk, sze-

génységünkben is gazdagok vagyunk, de ha élet-
fáklyánkat ellobogtattuk, családunk, midőn sírva 
elhagyja a paplakot, nyomorba jut, a keresztyéni 
szeretet, melynek apostolai voltunk, megfeledke-
zik róluk. Mit nyújtanak nyomoruk enyhítésére 
özvegyárva pénztáraink, melybe egész életünkön 
keresztül adózunk r 12 forintot, húszat, vagy ta-
lán ötvenet!! koldusbot, szegény alamizsna, mely-
nek láttára, midőn a szegény özvegy reszkető 
kezébe veszi, kifacsarodik a köny szemeinkből! 

Csak az a jó, hogy mi már nem látjuk, mi-
kor a mi özvegyeinkkel is majd ez történik! De 
lássuk meg elhunyt pályatársaink özvegy árvái 
sorsában a mieink elkerülhetetlen sorsát és döb-
benjünk meg. 

A polgári társadalom még a börtönök őrei-
nek, a hivatalszolgáknak családjáról is gondos-
kodik. Mit törődik valaki a világot boldogító ige 
őreivel, lelkek pásztoraival, a fáklyahordó szeren-
csétlenek családjával?! 

Segits magadon s Isten is segít ! 
Ez alá a zászló alá sorakozzunk. 
Ne várjunk semmit senkitől. Üres ígéreteket 

hallottunk már eledet. „NPromissa multa fidem o » 
levant!" Eleget tervezgettünk már, egyik indítvány 
után a másik bukik el, mely hivatva volna csa-
ládunk jövő sorsán könnyíteni, s kik buktatják 
meg azokat r A kik nem érzik a vasmarkot, mely 
a nyomorultak torkát szorongatja! 

Ne aludjunk immár, mert az ébredés tizen-
kettedik órája is elkong, és ott maradunk a hol 
vagyunk! Ha akarjuk, erősek leszünk; a kik még 
ma megmosolyogják erőlködéseinket, ha meghal-
lották egyesült kiáltásunkat, holnap kénytelenek 
lesznek mellénk sorakozni. 

Mindezen előzmények utján tehát következő ; 
egyszerű inditványnyal lépek lelkésztársaim elé. 

1. Vitassák meg az általános vagyis minden 
lelkészt kivétel nélkül kötelező életbiztosítás kér-
dését egyházi lapjainkban. >> Cicero pro domo 
sua!<: Lelkészi értekezleti körök, egymáshoz kö-
zellakó lelkészek vitassák meg, ha a társulás ut-
ján előnyösen lehetne szerződni valamelyik élet-
biztosító solid társulattal, célszerűnek vélik-e ezt 
családjaink érdekében. Megállapodásaikat röviden 
közöljék lapjainkban ; hogy közleményeiknek a 

zerkesztőségek tért foonak engedni, arról bűn-o O O ' 
nek tartanánk még kételkedni is. 

2. Ha a többség célszerűnek találná a moz-
galom megindítását azon esetben szükségesnek 
látnám valakit fölkérni a lapok utján lelkésztár-
saink közül, még pedig a három prot. felekezet 
részéről külön-külön olyat, a ki e téren szakava-
tottsággal bir. A kinek ezután teendőjök lenne 
a püspököket és espereseket felkérni a fentebb 
kijelölt statistikai adatok megküldésére, melyeket 
megnyervén azokat összeállítanák, szóval eszme-
cserére, megvitatásra előkészítenék. 

Ha a statistikai adatok készen lennének s a 
kijelöltek egyetértve, kiindulási pontúi szolgáló 
tervjavaslatot is készítenének: akkor általok ki-
tüzetnék az ország valamely központján egy or-
szágos prot. lelkészi közgyűlés, melyen az egy-
házmegyék két tag által legalább mindnyájan kép-
viseltetnék magukat, de a melyre minden lelkész 
hivatalos lévén, nemcsak a jelenlevők bírnának 
szavazati joggal, hanem a kik részint távolság, 
részint anyagi körülményeik miatt személyesen 
részt nem vehetnének, Írásbeli nyilatkozataik is 
figyelembe lennének veendők, szóval minden lel-
kész jogosítva lenne nézetének szóval vagy Írás-
ban kifejezést adni. Ezen nagy gyűlésen azután 
az eszme életbeléptetésének módozatai meghatá-
roztatnának, ha tekintélyes többség nyilatkoznék 
mellette. 

Jól tudom, hogy lesznek sokan, a kik kár-
hoztatni fogják indítványomat, mert mintegy a lel-
készek plebiscitumát akarom életbe léptetni s a 
mozgalomnak alólról fölfelé történendő megindí-
tását tervezem. 

Öntudatosan tettem. Az alapnak kell erősnek 
lenni, hogy rá építeni lehessen; az eszmét érlelni 
kell, hogy győzelemre juthasson; érlelésre a föld 
alkalmatos, mert oda fent hideg van. Nekünk * o 
magunknak van első sorban jogunk családunk 
sorsa felett határozni. Ha egy ország prot. lelké-
szei tömegesen akarnak valamit, a felett csak 
ők határozhatnak; ha nem akarják, ez is az ő 
dolguk ! Legalább tisztulni fog a helyzet. 

Egy országos prot. lelkészi közgyűlésnek, még 
akkor is nagyszerű következményei lehetnének, 
ha a most fölvetett kérdés elesnék! Lenne ott 
nekünk sok megvitatni való kérdésünk !*) 

Gyöngy ösy Sámuel, 
tiszanánai ref. lelkész. 

*) Kérem az egyházi lapok szerkesztőségeit, ha a kérdés állal 
érdekelve találják magukat, ezen cikknek átvételére. Gy. S. 



I S K O L A Ü G Y . 
A sárospataki ref. leányiskoláról. 

A sarospataki ref. egyh. főgondnokának 1880-ról szóló 
jelentése, mely a nevezett gyiilekeztnek 1881. febr. 27-én 
tartott közgyűlésén olvastatott fel, beküldetett hozzánk. 
Igen sajnáljuk, hogy azt egész terjedelmében nem közöl-
hetjük ; de effajta, szorosan helyi érdekű közlemények 
lapunknak különben is felette igénybe vett hasabjait 
nem foglalhatják el. Szeretnők azonban, ha ezen jelentés 
önálló füzetben kinyomatnék s az illető gyülekezet tagjai 
közt szétosztatnék. Hiszen ma már a szegényebb gyüleke-
zetek évi számadásai is napvilágot latnak, ami kétségte-
lenül igen örvendetes jelenség; minthogy ezen jelentések 
és számadások közrebocsátása altal az egyes gyüleke-
zetek tagjaiban az egyházi ügyek iránt érdeklődést lehet 
fölkelteni. Azután meg a jelentések példányainak elaru-
sitasa esetleg anyagi haszonnal is járhat. 

A sárospataki ref. egyház évi jelentésének egész 
terjedelmében való közléséről le kell tehát mondanunk ; 
de van annak egy része, mely a nagyközönséget is ér-
dekelheti s melyet ép azért jónak latunk nyilvánosságra 
hozni. 

Emlékezhetnek ra olvasóink, hogy annak idején 
lapunkban is jelezve volt, hogy a sárospataki egyház ritka 
tevékenységű főgondnoka, Kérészy István gymnaziumi 
tanar, Sárospatakon egy leánynevelő-intézet megalapi-
tasan faradozik. S az ő faradozása nem is volt sikerte-
len ; mert ma már a ref. egyháznak van egy, a kezdet 
nehézségeit tekintve elég jól berendezett leányiskolája, 
mely immár versenyez az apácáknak szintén Sárospata-
kon levő leánynevelő-intézetével. 

A prot. leánynevelő-intézetek rendkívül fontos hiva-
tasara mar több izben volt alkalmunk a közönség figyel-
mét fölhívni. Midőn azt tapasztaljuk, hogy a kath. főpap-
sag ügyes számítással a leánynevelésre évenkint százezre-
ket áldoz : nekünk protestánsoknak is végre-valahara esz-
meinunk kells nem szabad megengednünk, hogy lányaink 
kath. intézetekben neveltetvén, olyan szellemet szívjanak 
ott magukba, amely a protestantimus szellemével hom-
lokegyenest ellenkezik. 

Minden valamirevaló varosban, de különösen olyan 
helyeken, ahol apáca-iskolák vannak, állítanunk kell leany-
nevelőintézeteket. Ezt parancsoljak a mi létérdekeink. S 
amennyiben a pataki ref. egyház e tekintetben immár jó 
példával ment elől; megérdemli, hogy ü vös kezdemé-
nyezését az egész prot. egyház tudomásul vegye. 
Ezen szempontból jónak latjuk a sárospataki főgondnok 
evi jelentésebői a leányiskolára vonatkozó részt az 
alabbiakban közleni. 

,A legfőbb és legnehezebb volt — így szól a je-
lentés — leányiskolánk sorsának javítása, emelése. 
Ehez mar gyönge voltam, hogy magamtól hozzá fog-
jak. Azonban kisegített Czinke István helybeli segédlel-
kész ur. 

Nyilt sisakkal kilépett a kiizdtérre. Szíve su-
gallatából és sajat tapasztalata alapján őszintén rámuta-
tott azon sebekre, melyek a ref. leányok növelésének 
életfáját rongálják s halállal fenyegetik. Övé az érdem 
a kezdetnél, őt illeti az első koszorú. Megírta a „Kiál-
tó szót,* mely nem lett kiáltó szó a pusztaban. Sok 
szüle meghallotta ezt; s nem sokára hozzám fordultak 
azon óhajjal, hogy vajha a ref. leányiskolában már a 
jövő iskolai évben legalább női kézi munka tanítását eszkö-
zölhetnők. Igy történt, hogy 1880 jul. 18-án az eh. tanacs 
elvileg elfogadta, miszerint leányiskolájában a női munkák 
taníttatását már jövő iskolai évben megkezdetni óhajtja. 
Ennek tovább fejlesztésével az egyhaztanács a főgondno-
kot bizta meg. 

Julíus 25-én bizalmi férfiakat hivtam össze ez ügy 
bővebb megbeszélése végett. Az értekezlet abban álla-
podott meg, hogy a szülék és taniigybaratok az egyhaz-
zal kezet fogva, a leányiskola sorsán gyökeres javitast 
akarnak eszközölni. Ennek tovább vitelére egy vegyes 
küldöttség neveztetett ki. 

Ezen küldöttség aug. 8-án összeült. Megvizsgálta az 
iskolai épületeket; komolyan tanácskozott a leány iskola 
ügyei fölött. Kimondta véleményét, hogy az egyhaznak 
múlhatatlanul épitkeznie kell, s egy tanítónőt kell vá-
lasztanunk. Beadta tervét az egyháztanácsnak, mely sze-
rint az építkezés költségét úgy vélte fedezhetni, hogy az 
egyház a szükséges összeget a Zsidai-alapból kölcsön 
veszi s az elköltött összeg kamatját, mely már különben 
is az egyház közszükségére fordittatik, az egyház tagjai 
közt aránylag felosztja. 

Aug. 15-én az egyháztanács e tervet elfogadta, az 
ügyet sajatjává tett. Ilátra volt még, hogy a megválasz-
tandó tanítónő fizetését mi fogja fedezni ? honnan kerül 
az ki? 

Aug. 28-án e célból ismét értekezletet gyűjtöttem. 
Ezen értekezlet elhatározta, hogy a lelkész a főgond-
nokkal együtt személyesen látogassa meg a szüléket s tan-
ügybarátokat s áldozatkészségüket vegye igénybe. Ennek 
azon, előre nem reménylett eredménye lelt, hogy az 
aláírási iven mai napon 672 frt. 80 kr. áll.*) Ezzel meg-
lett vetve az alapja a tanítónő fizetésének. A szeptem-
ber 5-én tartott egyháztanács már elhatározta, hogy 
a tanítónői állomásra 500 frt. évi fizetéssel a pályázat 
hirdettessék ki. Igy történt, hogy Okt. 3-án Marikovszky 
Aranka kisasszonyt tanítónőnek elválasztottuk, ki műkö-
dését novemberhó elején elkezdette ; s azóta mindnyá-
junk közelismerésével folytatja. 

Leány iskolánknak ezen emelkedése fényes bizony-
sága annak, hogy egyházunk megérti a kor intő szavát, 
s aldozatot is képes hozni. Itt is örömmel kell nyilvání-
tanom, hogy e mozgalomban és áldozatban is a főiskolai 
tanári karé az oroszlán rész. 

Meg lett tehát az alapja vetve leány iskolánk 

*) A befolyt adományokat — ugy halljuk — a főgondnok ur 
nem sokára nyilvánosan fogja nyugtázni. Szerk. 



emelkedésének. De meg ilt nem lehetett, s nem lehet 
ezután sem megállapodnunk. Ugyanis a tanítónő fizetése ; 
még nincs szilárd alapra fektetve. Folytonosan annak 
kell tehát szemeink előtt lebegni, hogy alapról gondos-
kodjunk, azt szaporítsuk. 

Jól érezték ezt azon tiszteletre méltó nők és fér-
fiak, kik e célra folyó év jan. 22-én egy fényes síkerű 
és nagyszerű eredményű balt rendeztek. 

Ennek tiszta jövedelme, a Dr. Lengyel Endre úr 
és neje Pandák Zsuzsanna asszony által alapított 100 
frttal együtt összesen = 594 frt. Ezen szép eredmény 
mindazoknak köszönhető, kik faradhatlan buzgalommal 
működtek közre, hogy a siker annál fényesebb legyen. 
Méltó, hogy nekik az egyház nevében itt is hálás kö-
szönetet mondjunk! 

A tanítónő fizetésének alapjául a már emiitett 
672 frt. 80 kr. gyűjtésből is betettünk a népbankba 100 
frtot. 

Ezen kivül a Terhes Barna lelkész úr altal a nyolc 
esperesre és segédgondnokra irt Toasztkoszorúból bejött 
45 frt. Igy a tanítónő fizetésének alaptőkéje jelenleg 
összesen 739 fit. mely összeg a népbankban van betéti 
könyvön.(< 

Íme a fenebbiekben el van mondva röviden a 
pataki ref. leányiskola keletkezésének története. Egyszerű, 
de tanulságos történet ez. Megtanulhatjuk belőle azt, 
hogy a protestáns buzgóság s a prőtestantismus liivata-
sának tudata diadalmasan megküzd még az anyagi sze-
génységgel is. Csak legyen, aki ezt a buzgóságot a hí-
vekben felköltse és ápolja. 

A magyarországi, angol rendszer szerinti 

vasárnapi iskolákról. 

A hova az angol beteszi labat, oda magával viszi 
vallásos intézményeit. 

Igy történt ez nálunk is, mikor Clark és számos 
angol elvállalták a budapesti lánchíd építését. Hoztak 
magokkal két skót egyházbeli papot, kik a Lipótváros 
fő-ut nevű utcája és a Széchenyi-sétány sarkán, utóbb 
az átelleni Oszvald-féle házban tartottak nemcsak angol, 
de német nyelvű istenitiszteleteket. Közbe legyen mondva, 
magam is, atyám is Wjngate és Smith skót papok lá-
bainál hallgattuk a negyvenes években a jeles biblia-
magyarázatokat. Létesítették a zsidómissiót, magokkal 
hozták az angol tractat-társaság vallásos iratait, a brit 
bibliaterjesztő társaság egy kis ágát és alapítottak egy 
több osztályból álló, ingyenes, felekezeti különbség nél-
kül latogatható népiskolát fiuk és leányok számára. A 
negyvenes években Massion, az óbudai hajógyár igaz-
gatója befolyásával oda hatott, hogy a duna-gőzhajózási 
társaság a hajózó személyzetnek koronkénti vasárnapi 
nyugalmat adott. Jelenleg a hajdani skót missió német 
református egyházzá van alakulva ugyan, de összeköt-
tetése a skot egyházzal fenall s a fenti intézményekhez 

járult még a s Bctltesda* nevű kórház diakonissza-képez-
déjével és az angol rendszer szerinti vasa'ni api iskola, 
mely eleinte csak Budapestre szorítkozott, most pedig 
már, mint egyesület, működését átplántálja hazánk kü-
lönböző vidékeinek protestáns egyházaiba. 

De vájjon, mi az az angol rendszer szerinti vasár-
napi iskola ? Az tulajdonképen nem más, mint értek ós 
bibliai szakok feletti katechizátió az olvasni tudó gyer-
mekekkel. De lássuk ezt példában. 

Mult év október havának valamelyik vasárnapján 
elmentem a bibliaterjesztő társaság budapesti titkárával, 
Vidor úrral, a pesti német református egyház iskolajába, 
megtekintendő a csoportokban vezetett vasárnapi isko-
lát. Harmónium kísérlete mellett, a vasárnapi iskolások 
számára szerkesztett külön énekes könyvből énekeltek. 
Azután egy oldalon a fiuk osztályát 5 férfiú, más olda-
lon a leányok osztályát 5 nő és leány ugy osztották 
fel maguk közt, hogy két-két üléssor közé ültek s fél 
hangon olvastatták a bibliai szakot és magyarázta azt 
a csoport vezetője. A bibliai szakok nemzetköziek, t. i. 
Angliaban, Amerikában ugyanezeket magyarázzák ugyan-
azon vasárnapokon. 

A részletes katechizátiót követi egy énekvers és 
az általános katechizátió. Ezt Victor ur vezette, kérdez-
getve a fiukat és leányokat most mar nem félhangon, 
hanem fennszóval. 

A tanítás kezdetén és végén Moody lelkész mon-
dott nagyon rövid imát s énekeltetett a zárének. Az 
egész tanítás tartott reggeli '/a 9—Va10'^-

A csoportok tanítói önként vállalkozó egyének, 
kik, hogy egyöntetű legyen az oktatás, minden hét 
pénteki estéjén a lelkész magyarázata és értekezés mel-
lett készülnek az egyes vasárnapi előadásokra. 

Momentuozus dolgok e részben : az Isten igéjének 
terjesztése gyermekek által; a laikusok önkéntes mun-
kájának hasznosítása az ige terjesztésére. 

Angol és amerikai vasárnapi iskola egyletek anyagi 
és szellemi támogatása mellett tehát egész csendben 
megalakult egy »magyarországi vasárnapi iskola-egylet,* 
melynek elnöke Koenig Rudolf lelkész, bizottsági tagjai 
Moody Endre lelkész, llau tanitó és titkára Victor urak. 

Victor titkár i88oik évi tudósításából e követke-
zőket van szerencsém közölni e lap olvasóival. 

Budapesten 6 férfi és 5 110 tanit mintegy 200 
gyermeket. Még olvasni nem tudó 30 gyermek külön 
teremben egy tanerő által oktattatik bibliai történetekre 
és bibliai mondatokra. Nyáron magyaráztatott Iilyés 
próféta története, télen a megváltási tényekről szóló 
szakaszok. Karácsonkor a tanerők gyűjtöttek ajándéko-
kat, Ivoenig lelkész ajándékozott ifjúsági iratokat és ké-
peket s Moody lelkész szónoklata után osztattak szét 
az adományok a vasárnapi iskola látogatói között. 

Újpesten bérelt helyiségben áll fenn a vasárnapi 
iskola, melyet 80 gyermek latogat. A hosszabb ideig 
érdek nélkül jelen volt gyermekek szépen beleszoktak a 
szentírás használataba. Egy ezelőtti tanulója e vasárnapi 



iskolának beállt az önkéntes tanerők közé. Szereztetett 
egy harmónium. Maguk a szülők is megjelennek és ér-
dekkel hallgatják a magyarázatokat, minek áldott kö-
vetkezményei félreismerhetlenek. Megesett azonban, 
hogy a katholikus vallású tanítványokat fenyegetésekkel 
akarták elriasztani ez iskola látogatásától, de az ijeszt-
getés csak ritka esetben hatott. Tartatott itt egy nyári 
ünnepély, melyen a gyermekek meg lettek vendégelve. 
Jelen voltak ezen fővárosi vendégek s esetleg a londoni 
tractat-társaság titkára, Dr. Craig is, ki buzdító beszé-
det is intézett a gyermekekhez. A karácsonyi ünnepéi yen 
a karácsonfat Janischné fővárosi nőnöveldéje tanítványai, 
a Koenig lelkészné vezetése alatti nőegylet tagjai rakták 
körül ajándékaikkal. A közkívánatnak megfelelőleg, lát-
ható áldás mellett vasárnaponként estve istentisztelet 
tartatik a tanítványok szülei részére. 

Pesten és Újpesten vasárnapi iskolai könyvtárak 
is léteznek, melyek a mult évben gyarapodtak s a ta-
nulók és szüleik részére olvasmányt szolgáltatnak. 

Kolozsvárt Rottmayer ur híven folytatja a mun-
kát. Panasza azonban az, hogy itt feleslegesnek tartják 
az olyan vasárnapi iskolát, melyben csak énekelnek, 
imádkoznak és bibliát olvasnak. A katholikus tanítók 
iskolából kirekesztéssel fenyegetik a vasárnapi iskola ta-
nulóit, a protestáns tanítók pedig becsmérlőleg beszél-
nek tanítványaik előtt e vasárnapi iskoláról. Mind-
emellett 20—30 gyermek látogatja ez iskolát. Iskoláját 
2 csoportra szándékozik osztani. Karácsoni ünnepély itt 
is tartatott s megajándékoztattak a tanulók, az ameti-
kai jótevők altal magyar nyelven kiadott ifjúsági irattal, 
„Kristóf vén kintornájával.* Rottmayer óhajtaná, vajha 
egy magyar vasárnapi iskolai gyermek-ujság — a külföld 
mintája szerint — lenne kiadható, hogy ezáltal a szülőkre 
is lehessen hatni. 

Újonnan keletkezett a mult évben 3 vasárnapi is-
kola. Nevezetesen : 

Nagy - Becskereken, hol Szalay József ref. lelkész 
12 gyermeket gyűjtött össze a vasárnapi iskolába. Egy 
az előadásokon jelen volt ifjú tanitó, hitbeli közönyét 
elhagyva, határozottan az Idvezitő szolgálatába állt. A 
tanulók száma növekedni fog, az írásbeli szakaszok a 
nemzetköziek. 

Bancsován a ref. lelkész külön órákban magyar és 
német v. i. tart 46 gyermekkel. Egy vallásos érzelmű 
zenész többek közreműködésével hegedűvel kiséri az 
éneket. A karácsonyi ünnepély itt is megtartatott. Köny-
vek és képek ide is adattak Pestről ajándékba. 

Tdjrió Sz.-Mártimban alólirott ősszel állitá fel a 
vasárnapi iskolát 30 tanulóval egyelőre 2 csoportban, me-
lyeket a tanítóval együtt tanít. Tavaszszal egy női és 
egy férfi erő fog beállani a munkába. A tanulók külön 
magyar vasárnapi iskolai énekes könyvből énekelnek s 
olvassák a vasárnapi iskolák nemzetközi szakaszaikat. 
Karácsonkor Kubinyi Géza és Lajos urak 6 frtot, Ma-
gyar)' K. Sámuel ur 5 frtot, özvegy Zerdahelyi Laura 
urnő és Hankus Gyuláné cukros süteményeket, Koenig 

Rudolf lelkész ur Pestről „Kristóf vén kintornája® című 
finom kötésű könyv 30 példányát és számos szentírási 
helyekkel ellátott képet ajándékoztak a nagy kará-
csonfához. Az iskola terme karácson estején megtelt 
a tanulókon kivül szülőkkel és egyéb vendégekkel s 
alulirt rövid beszéde, karácsoni ének után szétosztattak 
az ajándékok. Öreg anyókák megilletődve hálálkodtak 
azért, hogy ily még soha nem látott ünnepélyt érhettek. 
Azóta, dacára a közbejött himlőjárványnak, rendesen 
foly a vasárnapi iskolázás. 

Brassóban a vasárnapi iskola, annak lelkes, agg 
vezetője elhalása után szünetel. 

Ennyit mond Victor ur évi tudósítása, mely angol 
fordításban is kimegy kiilföklre. 

Kicsiny a kezdet, de nagy fontosságú a helyi vi-
szonyok és az azokból folyó akadályokkal szemközt. 
Nagy fontosságú azért, mivelhogy a vallásosság s egy-
háziasság felélesztését okvetlen leghelyesebben alulról 
felfelé kell kezdenünk. A gyermek szíve az a meleg-
ágy, melybe Isten igéjének ama nemes magvat kell 
hintenünk, hogy a plántát azután veszély nélkül átül-
tethessük a hidegágyba, a világba. »0uo semel imbuta 
recens, servabit odorem testa diu.® Ezt már a pogá-
nyok is valónak ismerték el. Hasonlót pedig mond az 
írás 2 Tim. 3, 15: „Mivelhogy gyermekségedtől tudtad 
az írásokat, azok tégedet bölcscsé tehetnek az idvességre, 
a Krisztus Jézusban való hit által.® A mit megösmert 
és megszokott (mert ignoti nulla cupido) a gyermek, 
megőrzendi az ifjú és férfin kegyelete s ily módon nö-
vekednek a hithű férfiak és nők, melyekre a pro-
testáns egyháznak szüksége van. A hétköznapi iskola 
ily munkára nem ér rá s így a vasárnapi iskola ezen 
1 órája e legszentebb célra a legalkalmasabb idő. 

Vajha e neme a vasárnapi iskolának minél több 
helyen tért foglalna anyaszentegyházunk üdvére 1 

Láng Aáolf. 

T Á R C A . 
Az „Unbewusst" bölcsészete. 

(Folytatás.) 

Nem hiszem, hogy egyetlen olvasója akadt volna 
Hartmann könyvének, ki egyik-másik fejezetben gyö-
nyörködve ne ismert volna olyan gondolatokra, melyek 
ha nem is igy rendszerbe foglalva, az ő agyában már 
megfordultak, de melyeknek ő maga nem mert volna 
valami philosophiai értéket tulajdonítani. Mindenki talál 
itt neki valót. Sőt aki már bele élte magát valamelyik 
bölcseleti rendszerbe, az is elégedetten gondolja a jól 
ismert tanok megpillantásánál, hogy itt rokon gondol-
kozóval van dolga, vagy legalább olyannal, ki méltatni 
tudja a mások helyes nézetét. Annyival inkább, mert 
kíméletesen bánik elődeivel; élesebb kifakadásra ritkán 



hagyja magát ragadtatni. Pár helyen Hegel dialektikája 
ellenében használ erősebb hangot, talán mert érzi, hogy 
az ellenmondásokból menekülendő neki vagy követőinek 
a dialektikához kell folyamodni, legyen bár annak a neve 
veal-dialektika. Az ilyen olvasók előtt azonban legha-
marább gyanússá válik az az örökös közvetítés, az ellen-
tétek mindegyikének részben elfogadása s ami még 
különösebb, azok mindegyikének meghagyása, mint 
történt ez a tér aprioritásának és aposterioritásának 
kérdésénél. Ugyan eíféle megoldásokra találtunk a jel-
lem, a szabadakarat, okosság, célosság kérdéseinél. A 
monismus és pluralismus kibékítése kedveért majdnem 
látszattá vékonyította Hartmann a soknak reális vilá-
gát. De nem kell mást emlékezetbe hoznunk, mint a 
Schopenhaueri akarat s a Hegeli eszme egyeztetési kí-
sérletét, mi pedig alapja volna az egész rendszernek, 
hogy ítéletet formáljunk magunknak az elemek amal-
gamálásának többi sikerei felett. 

Ilartmannak, hogy a tapasztalati tudományokat a 
speculatióval, a speculativ rendszereket egymással csak 
annyira is össze tudja férkeztetni, jó ruganyos eszközre 
volt szüksége. Ezt meglelte az „Unbewusst" határozat-
lan fogalmában. A mi a tudaton kivűl van, de aminek 
léte felől ezer okunk van meggyőződni : abból a nagy is-
meretlenből mindent lehet alakítani az okoskodás, még 
inkább a phantasia segedelmével. Es Hartmann ügyesen 
tudja találmányait értékesíteni. Egy rendelkezési alapot 
nyert abban, melyet a rendszer céljaira tetszés szerinti 
mennyiségben felhasználhat. Ahol az értelem nem tud 
magán segíteni, mindjárt kezénél van az Unbewusst, az 
megfejt mindent, feleleslegessé lesz minden további 
okoskodás. Hiszen a gondolkozásra is rábizonyítja Hart-
mann, hogy a tudattalan nélkül nem történhetnék meg, 
nem még egy ötlet, egy éle, sőt egy egyszerű érzéki 
észrevétel sem ; annyival kevésbé a szépben való gyö-
nyörködés, vagy a művészi productió. Elismerem szeren-
csés gondolatnak ezt a tudattalant, ha a cél az: minden 
áron rendszert s pedig uj rendszert állítani, mely ere-
detiségével meglepje a világot. Egy világos tiszta foga-
lomnak metaphysikai princípiummá emelésével ily ered-
ményt nem lehetett volna elérni. De — s ez már saját 
hibám — mert magamnak elképzelni nem tudom, nem 
is tudok vele megbarátkozni. Maga a törekvés — inductiv 
— tudományos eljárással speculativ eredményekre jutni 
akármily lehetetlennek tartsák is Hartmann némely bí-
rálói — előttem igen tiszteletre méltó s ne legyen több 
I lartmann bölcselete — mint ezt az első kiadásban 
maga szerényen nevezi — egy uj hypothesisnél, az úttörő 
dicsőségét mindenkorra biztosítja mesterének. Kifogásom 
itt az „Unbewusst*-ot illeti. Talán mert az induktív 
részben mint instinctussal találkozunk először a tudatta-
lanul s mégis célosan működővel, az Unbewusstban nem 
tudok mást képzelni, mint az instinctus abstractumát, 
melyben csakugyan együtt van a törekvés s a törekvés-
től elgondolhatlan képzet. Ugy tetszik nekem, bármivé 
magasztalja is aztán Hartmann, mintha az instinctust gene-

ralizálná. S nem tehetek róla, ha a mindenségnek ösz-
tönné változtatásában kevesebb örömet találok, mint 
akár az absolut észben, akár az absolut eszmében. 

Itt különben nem az a kérdés, tetszik-e valakinek 
az az Unbewusst vagy sem, hanem hogy többet vagy 
jobban fejt-e meg, mint az eddigi princípiumok. ítéljük 
meg Hartmann bölcseletét saját belső igazságából és 
igaztalanságából. 

Legtöbb bírálója Ilartmannak egyetért abban, hogy 
az „Unbewusst* bölcseletének inductiv része sikerült. 
Hartmann egészen az az ember, — a milyet ő maga 
kíván a nagy feladat teljesítésére, — ki a természettu-
pományok haladásának mai színvonalán áll, Spallanzani, 
Blumenbach, Voigt, Ilelmholtz, Albers, Du Bois-Rey-
mond, Flourens, Valentin, Parry, Elemming, Jessen, 
Autenrieth, Mayer, Elotow, Burdach, Widder és mások 
buvárlatainak eredményeit igen jól ismeri, méltatni tudja. 
De ugyanő nem szenved a legtöbb természettudós azon 
elfogultságában, melylyel a theologikus világnézlet ellen 
küzdenek. Ha a természettudós megelégszik a tények 
összegyűjtésével, összehasonlításával s az így föllelt tör-
vényt nem akarja tovább alkalmazni, mint azon tüne-
ményekre, melyekben érvényesnek találtatott, — az 
ellen nem lehet kifogásunk. De viszont nincs joga a 
természettudósnak sem tiltakozni az ellen, ha valakinek 
messzebblátó tekintete ugyanazon tényekből s pedig 
azok meghamisítása nélkül egy oly hypothesist állít fel, 
mely a tények homályos oldalára is világot vet. Ez 
idegenkedés minden theologiától annál inkább magán 
hordozza a makacsság bélyegét, mert akik legkonokab-
bul harcolnak a szerintök természetfeletti bejátszása el-
len, ugyanők, habár más cím alatt beszélnek oly té-
nyezőkről a természetben, melyek nagy hasonlatosságot 
árulnak el a célossághoz. Az életerő, szervező erő, képző, 
alakító eiő, teremtő törvény mire valók, hanem ha a 
theologia hypothesisének kikerülésére ? S Darwin fajke-
letkezés theoriája nem szükségképen a theologiához ve-
zet-e. Hartmannak egy Darwinista anonym bírálója hiába 
való erőfeszítéseket tesz, midőn a természeti kiválasztást 
a létérti küzdelemben a kevésbé célszerűnek rovására, 
az alkalmasabbnak és célszerűbbnek fennmaradását és 
terjedését mechanikus causalitásból akarná kimagyarázni, 
noha megengedi, hogy abból oly eredmény támad, 
mely a célszerűségnek lényegében megfelel. Én nem vállalnék 
felelőséget mindazon adatok hitelességeért, melyeket 
Hartmann a növény- és állatvilág életéből felhoz — s 
elismert tekintélyű tudósokra hivatkozva, — megenge-
dem, hogy ezekben szerep jutott az analógiának is, ne-
vezetesen emberi módjára érteimeztettek az állati és 
növényi élet tüneményei, tehát egyik-másik következte-
tésben lehet tulhajtás ; sőt az instinctusnak azon csodás 
tévedhetlensége ellen nem volna nehéz kifogásokat tenni: 
de a tények túlnyomó mennyisége nem hagy fel semmi 
kétséget, hogy a szervi működésekben ott kell lenni a 
Szellemi tényezőnek ÍS. , (Folytatása következik.) 

.. Dr. Bihari Péter. 



A munka kezdetén 
V. 

Sárkereszt úr, 1881. márc. 9. 
Kedves Nagy tiszteletű Úr ! 
Hogy milyen nemes, sőt magasztos a lelkész hi-

vatása, kitűnik már azon jellemző elnevezésekből is, me-
lyekkel őt a szentírás s a gyakorlati élet megtiszteli. A 
tiszteletes tudós lelkipásztor: isten mellett munkálkodó 
szolga, isten titkainak sáfára, isten szolgája és profétája, 
isten igéjének hirdetője, Krisztus apostola és jó vitéze, 
a világ világossága, a gyülekezet angyala, a hívek lelki 
atyja, lelki orvosa, az Úr oltára körül forgolódó s benső 
tisztasággal ékeskedő kegyes és szent atya. Mind szép, 
mind jellemző epithetonok. Legjobban megragadta azon-
ban lelkemet a „lelkipásztor* elnevezés. Nem régiben 
egy nagyobb temetés alkalmával csendült meg e szó 
füle mben s tovább elmélkedvén annak mély jelentősége 
felett, valami kimagyarázhatlan gyönyörérzet tölté el 
keblemet. Mily szép — gondolám, pásztora lenni annyi 
léleknek, őrködni az embernek legdrágább kincse, a lé-
lek felett, legeltetni a gondjainkra bizott nyájat alkal-
mas és alkalmatlan időben, sőt szükség esetén életün-
ket is odaadni a juhokért! 

Lelkipásztor ! . . . Vajon az vagyok-e én a szó 
szoros értelmében ? — Meghivattam hivatalomba, mint 
a gyülekezet rendes lelkésze beállíttattam, végzem az 
isteni szolgálatokat templomban és templomon kívül, 
egyházam anyagi felvirágzása érdekében tőlem telhető-
leg munkálkodom : avagy méltó vagyok-e hát eme szép 
névre: lelkipásztor ? . . . Valami azt mondja nekem, 
hogy nem. Hacsak azt teljesítjük, a mit hivatalos kö 
telességünk előnkbe szab, haszontalan szolgák vagyunk, 
mondja a főpásztor, mert csak azt cselekedtük, a mit 
kellett cselekednünk. Az az igazi pásztor, a ki életét 
adja a nyájért, a ki miként ama jó pásztor, ismeri az 
ő juhait s ö is ismertetik azoktól. 

1 la tehát valódi lelkipásztor akarok lenni, meg kell 
ismernem híveimet, — sugallá nekem egy benső szózat. 
Meg kell ismernem pedig nemcsak a külső arckifejezés 
után, hanem mindenekfelett benső mivoltuk szerint. 
Mert valóban csak az lehet jó lelkipásztor, a kinek sze-
mei folyvást az ember lelki világára vannak függesztve, 
a ki mintegy tanulmánya tárgyává teszi a belső embert, 
hogy mint valami lélekbúvár, ellesse, kitalálja, a mennyire 
lehetséges, híveinek érzületét, s gondolatat, hogy tadjon 
olvasni azok lelkében, mint valami nyitott könyvben. 
Mert csak úgy lesz képes a lelki gondozás, a lelkipász-
torkodás végtelenül nehéz, de kimondhatlanul jutalmazó 
tisztét méltóképen betölteni. 

Ezen és ezekhez hasonló gondolatoktól vezérel-
tetve kezdtem tehát hozzá a lelkipásztori látogatás nagy 
munkájahoz. Azt hivém, ily uton legkönnyebben meg-
ismerhetem híveimet s ezen közvetlen érintkezés alkal-

mával legsikeresebben teljesíthetem lelkipásztori liiva-
; tásomat. 

• Szükségesnek láttam mindenekelőtt (Máté X. 12. 
13. alapján) ,a híveit látogató lelkipásztor*-ról egy tájé-
koztató prédikációt tartani. Előre bocsátva, — hogy a 
külföld: egyházak belső és külső felvirágzására, mily 
üdvös hatással volt az a körülmény, hogy a gyülekeze-
tek lelkészei, nem kímélve időt és f á r a d s á g o t , hívei-
ket egyenként és rendszeresen meglátogattak, kijelent-
vén, hogy e példát én is követni akarván, a lelkipász-
tori látogatást gyülekezetem tagjai körében legközelebb 
megkísértem. Aztán így folytatám : „Mielőtt azonban 
hajlékaitok küszöbét átlépném, szükségesnek tartom meg-
mondani, de e lépés szokatlansága miatt önkénytelenül 
fogjátok talán magatok is kérdezni: I.) Miért megyek 
én ti hozzátok? II) Mit kívánok én ti tőletek ?* — Az 
első kérdésre vonatkozólag híveim netaláni balvélemé-
nyét eloszlatandó, a többek közt így szóltam : „Ne 
higyjétek K. A., hogy én időtöltésbői vagy talán va-
lami külsőies, akár egyházi, akár politikai célok elérése 
végett megyek ti hozzátok : az én látogatásom célja 
mind ennél magasabb, fontosabb, mert tisztán szellemi, 
valláserkölcsi természetű.® . . . „Békeséget hirdetni ; 
ez lesz egyedüli célja látogatásomnak." Nem kívánok 
pedig tőletek egyebet, folytatám a második részben, 
csak „méltó, lelkipásztort megillető fogadtatást. Csak 
azt kérem tőletek, tartsatok előttem nyitva nemcsak 

I 
hajlékotok, hanem szívetek ajtaját is.* 

Ilyen előzmények után indultam el aztán hivatalba 
lépésem után két hónappal, vagyis a mult év augusztus 
havának 31-ik napján a hívek látogatására. Egyik buzgó 
presbytert magam mellé véve, sajátságos érzések közt 
irányzám most lépteimet a falu legkülsőbb s legszegé-
nyesebb külsejű házai felé ! Vajon lesz-e valami haszna 
fáradozásomnak, kérdezém magamtól; vajon képes ie-
szek-e megfelelni a magamra önként vállalt feladatnak, 
és vajon olyan nélkülözhetlen szükséges-e a lelkipász-
tori látogatás, a mint azt magamban elképzelem s va-
jon nem a hiúság vezérli-e lépteimet, midőn olyanra 
vállalkozom, mi az egyházi életben nálunk eddig szo-
katlan volt s a mire oly sok érdemes lelkésztársam azt 
mondja, hogy az „lehetetlen* ?!.... De aztán 
mégis megnyugtatám magamat: Isten látja lelkemet, 
hogy mily igaz és nemes indokból teszem e lépést; 
hat nem elég-e ez nekem ? Félre a habozással : én ke-
veset gondolok azzal, ha emberektől ítéltetem meg. 
Megteszem kötelességemet; az áldás, siker, a jó Isten 
kezében van. Jelszavam mindig az volt, most is az le-
gyen : „ember tervez, Isten végez!* . . . Tehát csak 
bátran előre 1 

. . . Beléptünk a jzegényes hajlékba A ház asz-
szonya minden tőle kitelhető szívességgel fogadott s 
egyszerre kifog) hatatlan lett a beszédből. Kevés idő 
múlva azonban célomhoz képest a családi viszonyokra 
irányzám a beszélgetés fonalat. A velem volt presbyter 
előre is informált ugyan egy pár szóval, de azért szuk-
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ségesnek tartám magától az illetőtől is megkérdezni, 
hogy mióta s hogyan él együtt férjével, vannak-e gyer-
mekeik, megvannak-e elégedve egymással s szegényes 
helyzetükkel ? Az asszony mindezen s több más kérdé-
seimre kellő tisztelettel s jóakaratból egész a tulságig 
vitt körülményességgel válaszolt. E közben a férj is 
megérkezik a szomszéd községből, hol mint mondá, egy 
kis dolga volt. Kérdésemre minden himezés nélkül be-
vallá, hogy bizony ő dohánynyal szokott kereskedni. 
Hiába ! . . . Tisztelendő úr, kérem alássam a mai vi-
lágban nem lehet másként boldogulni . . . nagyon sze-
gények vagyunk, más kereset pedig most nincs, tehát 
kénytelen vagyok azután nézni, a miből egy kis hasz-
not láthat az ember. — E szerint én most egy dohány-
csempész házában vagyok, mondám magamban s lel-
kemet ismét különös érzelmek járták át. Ez az ember 
nem átallja lelkészének nyiltan bevallani, hogy ő tiltott 
és bűnös úton jár, s azt hiszi, hogy tolytatott életmódja, 
tekintve körülményeit, nem is olyan bűn, melyet szé-
gyeneim kell. Világos, hogy ezt a dolgot szó nélkül 
hagyni nem lehet. De hát hogy győzzem meg őt arról, 
hogy tette nem egyezik meg sem az emberi, sem az 
isteni törvényekkel ? . . . Itt a legnagyobb nehézség. 
Mert ha egy-két szóval kifejezem rossza lásomat, ez 
csak falra hányt borsó lesz s többet árt, mint használ. 
Eenyegetőleg lépni fel saját házában : meggondolatlan, 
lelkipásztorhoz nem való s ismét sikertelen eljárás volna. 
S ha hallgatással mellőzöm az egészet, mi célja, mi 
haszna akkor látogatásomnak ? . . . Ide kell a legna-
gyobb papi bölcsesség. Azonban sok elmélkedésre nem 
lévén idő, a nekem adatott erő és tehetség szerint 
szóllanom kellett. Kimondtam tehát leplezetlenül, hogy 
a kenyérkeresetnek ezen módja, bármilyen ártatlannak 
tartassék is sokaktól, sem ember, sem Isten előtt tör-
vényesnek és igaznak nem mondható, és sem világi, 
sem lelki tekintetben áldásos nem lehet. Csak az a 
boldog, a ki az úr útában jár, a ki Istent igazán féli. 
Es itt bő alkalmam nyilt aztán a bűn ostorozása he-
lyett rövid példákban s keresetlen szavakban, de a jó-
ért, igazért melegen érző szív lelkesedésével, felmutatni 
s megszerettetni, ha lehet, az igaz embernek, az isten-
félő keresztyénnek képét és életét. A hang, a melyen 
szóltam, bár szigorú, de azért egyedül a szeretet, a rá-
beszélés, a meggyőzés hangja volt. s az erő, mely lel-
kesített, nem más volt, mint a hit, mely hegyeket 
mozdit ki helyökből. Ha sem a hit, sem a szeretet, 
mely erős, mint a halai, mitsem használ: akkor jobb, 
ha egyáltalában nem is prédikálunk tovább, de ha van 
még avagy csak egy mustármagnyi hitünk s ember-
szeretettől hevülő kebelünk : higyjük, hogy a lelkipász-
tor ezen fáradozása előbb-utóbb áldásos gyümölcsöket 
fog teremni. 

Az első látogatás köriilbelől fél óráig tartott. A 
kezdet tehát meg van : lássuk a folytatást. 

A második család, melyet ezután meglátogattunk, 
egy alacsony rozzant viskóban a legszánalomraméltóbb 

nyomor képét tárja föl előttünk. A kunyhó, mely 
négy embernek szolgál lakhelyül, oly kicsiny, hogy 
benne mozdulni is alig lehet ; a szük ablaknyiláson alig 
hatolhat be valami az áldott napvilágból. A félhomály-
ban nem is lehetett egyszerre kivenni, hogy a kunyhó 
egyik szögletében betegen fekvő ifjú nő fordítja felém 
tekintetét, szólni is alig birván a fájdalom miatt, mely 
| őt s mellette fetrengő gyermekét már hetek óta kínozza. 
A fiatal férj távol s bizonyára nem a legjobb járatban 
van; csupán a vén anyós van helyén s tesz valamit a 
család s a betegek érdekében. Végtelenül meghatott a 
roppant szegénység s e nyomor latása, milyenről köz-
vetlen tapasztalat után alig volt még eddig fogalmam. 
Részvéttel kérdezősködtem sorsuk felől s igyekeztem a 
szenvedő szívek sebére a vigasztalás gyógybabsamát 
csepegtetni. Eljövetelemkor pedig így szóltam hozzájok : 
Látom, milyen nagy a nyomor, melyben élnek, de én 
azt hiszem, hogy ha a jó Isten erejöket, egészségüket 
megtartja, ebben a szegény sorsban is boldogok lehet-
nek. Voltam én már fényes palotákban is, oda is csak-
úgy beköszönt a betegség, a halai, mint a legutolsó kuny-
hóba s bizony, ha nincs meg a tiszta szív, a jó lelki-
ismeret, a gondviselésben való bizodalom, biborban-bár-
sonyban is csak boldogtalan marad az ember. Bízzák 
tehát ügyöket a jó Istenre s munkálkodjanak lelkiisme-
retesen : Isten nem hagyja el az övéit. 

Hogy a szívekben mi megy végbe, azt természe-
tesen nem tudhatom, de vigasztaló szavamnak külső 
hatasát könnyű volt észrevennem. Meghatva távoztam 
a nyomor e hajlékától s a tudat, hogy a nagy Mester 
példáját követve, talán nekem is sikerült ezen szeren-
csétleneknek némi vigasztalást nyújtani, magasztos érzel-
meket tamasztott keblemben. 

Igy folytattam tovább látogatásimat. Másutt keve-
sebb volt a kérdezni, beszélni való s hamarabb végez, 
hettem feladatomat. A hol gyermekek voltak, azokat 
magamhoz szólítottam, a nagyobbakat kikérdeztem, 
hogy mit tudnak, hogy tudják-e az ötödik parancsolatot 
s vajon tisztelik-e szülőiket ? S midőn figyelmeztettem 
őket a szülők iránti engedelmességre, háládatosságra, 
alig volt atya vagy édesanya, ki ne könnyezett volna. 

Egyik helyt egy 73 éves betegeskedő öregasz-
szonyra találtam, ki mar hat éve, hogy templomba 
nem mehet. O s leánya sírva panaszolják, hogy meny 
nyíre szegények, holott egykor jobb sorsban eltek. Itt 
helyén valónak láttam e törődött szivűekkel egyet imád-
kozni. Szegények 1 Midőn azt kérém, hogy Isten vegye 
le róluk immár látogató kezét s terjessze ki rájok ujabb 
áldásait, a megindulás annyira erőt vett rajtok, hogy 
hangos zokogásban törtek ki. 

A kik jólétnek örültek, azokat figyelmeztettem, 
hogy legyenek hálásak a minden jók adója iránt; jár-
janak isteni félelemben s mindig csak a jó, a becsüle-
tes uton, mert csak az igaz munkán van Isten áldása. 
A kik szegénységök miatt panaszkodtak, azoknak ellen-
vetettem, hogy a gazdagság magában véve nem boldog-



ság: tanulj elégedett lenni és gazdag leszel. A hol 
minden körülmény boldog családi életre engedett kö-
vetkeztetnem, ott magam is együtt örvendtem a család" 
dal s önként kínálkozott a thema, melyről alkalomsze-
rüleg beszélhettem: „íme, mely igen jó és mely gyö-
nyörűséges dolog az atyafiaknak egyességben való la-
kások 1* A hol pedig egyes elejtett nyilatkozatokból 
vagy a velem volt presbyter által arról értesültem, hogy 
a családi élet boldogsága a házastársak egyenetlensége 
vagy kicsapongása következtében veszélyben forog : ott 
erősen hangsúlyoztam, hogy csak a szerető szívek szö-
vetségében található föl az igazi boldogság s ezt a vi-
lág semmiféle gyönyörei ki nem pótolhatják. Sokat ta-
láltam beteges, nyomorult állapotban, kik sírva pana-
szoltak, hogy az Ur házát évek óta nem látogathatják : 
ezek megnyugtatására felette jótékonyan hatott, ha hely-
zetükhöz mérten s röviden, de buzgón egyet imádkoz-
tam velők. 

Ezen rövid vázlatból is kitűnik, hogy látogatásaim 
valóban „ lelkipásztori * látogatások voltak vagy legalabb 
igyekeztek lenni, a mennyiben csakugyan a szívek és 
lelkek gondozása volt figyelmem s törekvésem legfőbb 
tárgya. Elismerem azonban, hogy e szempont még sem 
érvényesülhetett mindenütt teljes mértékben ; mert sok 
eset volt rá, hogy egy vagy más ok miatt sehogyse 
tudtam a kedélyeket a kellő hangulatba terelni s ekké-
pen azokra nagyobb hatást gyakorolni. Ilyen esetekben 
kénytelen voltam tehát leginkább csak a következő ál-
talános kérdésekre szorítkozni, nevezetesen : Hány tagja 
van a családnak ? (egyenkint kikérdeztem nevöket, élet-
korukat stb.) Jó egészségnek örvendenek-e ? Mi a foglal- , 
kozásuk ? Milyen a vagyoni helyzetük: javul-e vagy 
talán az adó, uzsora stb. miatt szenved ? Aztán micsoda 
szokásaik vannak ? Vájjon munkásak, takarékosak, áldo-
zatkészek-e, vagy talán könnyelműek vagy épen kicsa- i 
pongók (különösen a férjek) ? Mindenekfelett pedig: jár-
nak-e szorgalmasan a templomba, gyermekeik az isko-
laba ? Megértik-e a prédikációt (nem haladja-e az túl 
tartalmánál vagy irályánál fogva felfogási képességüket) ? 
Van-e bibliájok, ima-, vagy másféle hasznos könyvük s 
szoktak-e azokból olvasgatni, imádkozni vagyis házi is-
teni tiszteletet tartani ? 

Miután ezen s ezekhez hasonló kérdéseimre fele-
letet kaptam, (melyet gyorsirászatilag másoktól alig ész-
revehetőleg naplómba följegyeztem) s arra helyeslő vagy 
figyelmeztető észrevételeimet megtevém, búcsúra nyujtám 
kezemet s a családfőknek erőt, egészséget kívánva, a 
gyermekeket még egyszer engedelmességre, az ifjakat 
munkára, vallásosságra intve s az egész családra aldast 
mondva, egy házzal ismét odább menenk. 

Ilyenformán szeptember hó folyamában összesen 
106 csaladot látogattam meg. Az első nap délelőtt 
8—12-ig 14 helyen, d. u. 3—5-ig 8 háznál fordultam 
meg. De ez aztan meglehetősen kimerített. Épen ezért 
később csak a délelőttöket használtam fel, a mikor is 1 
rendesen 14—17 csaladot latogattam meg. A látogatás 

a körülményekhez képest néhol fél, másutt egy negyed 
óráig, ismét másutt még ennél is kevesebb ideig tartott. 
A hívek részéről kivétel nélkül a legszívesebb fogadta-
tatásban részesültem; elfoglaltságuk dacára is örömest 
szenteltek pár percnyi időt a velem való társalgásra, s 
nem emlékszem, hogy lett volna hely, a hol ki ne fe-
jezték volna köszönetüket látogatásomért. 

Sajnálom, hogy híveim két harmadát még mind-
eddig meg nem látogathattam. Ennek sok oka volt. 
Októberben a hívek nagyobb mérvű elfoglaltsága, no-
vemberben a rossz időjárás, a téli hónapok alatt egyébb 
fontos lelkészi teendőim gátoltak a lelkipásztori láto-
gatás tovább folytatásában, szeptemberben pedig leg-
jobb akaratom mellett is csak 8 félnapot fordíthat-
tam e célra, mert vagy hivatalos teendőkkel valék 
elfoglalva , vagy levert kedélyállapot, vagy az al-
kalmatlan idő, vagy ismét a látogatások következté 
ben beállott testi s lelki kimerültség tartóztatott vissza, 
vagy végre és ez volt a leggyakoribb eset, nem akadt 
presbyter, ki dolgát abbahagyva, kísérőmül vállalkozott 
volna. 

Ezen külső nehézségeknél azonban végtelenül fon-
tosabb ama másik nehézség, a melyet fentebb mar rö-
viden érintettem volt, t. i. az egyes felmerülő esetek-
ben követendő lelkipásztori eljárás. A nagy szegénység 
és nyomor, melyen a lelkipásztor legjobb akarata mel 
lett sem segíthet, az egyszerű földmives nép sokszor 
nagyon is köznapias élete, alantjáró gondolkozása és 
éretlensége, önzése és szeretetlensége, gyöngédtelen 
modora és szenvedélyes kifakadasai lehetetlen, hogy 
többé-kevésbbé lehangoló hatást ne gyakoroljanak az 
ember lelkére. Ha nincs erős hitünk s meleg embersze-
retetünk, jobb, ha el se indulunk e nehéz úton. De a 
ki birtokában van e két drága kincsnek, az csak kezd-
jen bátran a munkához, mert az minden külső és belső 
nehézségen előbb-utóbb diadalmaskodni s gazdag sikert 
fog elérni. 

Isten segedelmével legközelebb ismét megkezdem 
lelkipásztori látogatásomat. Megkezdem, mert nem aka-
rom elveszteni hitemet az ige hatalmában, a melynek 
ezen az uton való hirdetésétől hazánkban is csoda-ered-
ményeket lehetne várni. Igen, folytatni fogom e mun-
kát, mert vallásunk s népünk szeretete ösztönöz erre, 
folytatni fogom dacára a vele járó küzdelmeknek mind 
addig, míg kész lesz bennem a lélek s a test nem lesz 
erőtelen. 

Vajha adna az Úr az ő gyarló szolgájának val-
tozhatlan erősséget és igaz bölcseséget 1 

Lévai/ Lajos. 



R É G I S É G E K . 

Őszinte válasz 
azon ismételve fölvetett kérdésre: b. e. Tóth Ferenc Urnák 
kézirataiból, ki adhatta a m. n. múzeumnak a prot. 
eklésidk archívumát, s a samarjai superintendentia törté-

netét illető irományokat, pénzért-e vayy ajándékkép'! 

Nevezett tudós könyvtarat, s kéziratgyüjteményét 
alólirt örököltem, és pedig minden utasítás, meghagyas, 
vagy kikötés nékiil. A birtoklási joggal együtt, örököl-
vén a rendelkezési jogot is, ugy hiszem jogosan gyako-
roltam azt eddig, valamint gyakorlandom ezután is. 

Évek folytan megismerkedvén az örökölt szellemi 
kincs tartalmával, belbecse s értékével, azonnal elhataroz-
tam, hogy az nem marad csaladom birtokaban, hanem 
gondoskodni fogok, hogy az mint az egyetemes prot. kö-
zönséget közelről érdeklő, és sikerrel hasznaiható mű, 
minden tudomanybarat altal férkezhető legyen. 

A könyvtarral, s a kéziratok egyes specificus ese-
mény vagy területre vonatkozó részével igen hamar 
tisztaba jöttem, nem igy a másik részével, melynek min-
den darabja az összes prot. egyház életviszonyait földe-
rítő adatokat tartalmaz. 

A bizonytalansagnak véget vetett, s habozásomból 
kiemelt az idő, s a véletlen. Egy verőfényes őszi napon 
beköszöntött hozzam Eötvös Lajos, a korán elhunyt 
könyvbúvar, kérve, hogy könyvtáramban szétnézhessen. 
Nyomban a tagas terembe vezettem, hol ő egy egész 
héten at kutatott, írt és jegyzett. Tavozasa után, elő-
leges értesítés mellett, rövid idő múlva megjelent Matrai 
Gábor muzeumi könyvtárnok, segédje kíséretében, s ha. 
rom napi kutatás után, kivalasztá a könyvtarból Kulcsár 
György müvét mint unicumot, Szegedi Kiss István The-
ologiajat, Károly Péter, Münzer Tamás, Szenczi Mol-
nár Albert és mások munkáit, különösen Tóth Ferencz 
nyomtatott műveiből a különböző kiadású példanyokat,— 
a kézirattárból pedig 12 darabot, mint a melyek, nézete 
szerint is, az egyetemes magyar es erdélyországi prot. 
egyház múltjára vonatkozó adatokat tartalmaznak. 

Nehany levélváltásra bekövetkezett a vétel, és pe-
dig az igazgatóság altal meghatározott, s mindegyik 
darab címlapján olvasható becsárért, melyről maga az 
átvevő könyvtarnok is azt nyilvánította, hogy nem felel 
meg az értéknek, s nem is tekinthető egyébnek, mint 
a nemzeti ügy iránt tanúsított érdeklődés s áldozatkész-
ség tiszteletdíjának! És én ez árból egyetlen fillért sem 
tartottam vissza csaladom javára, hanem a nem sok idő 
múlva, 1872 Révkomáromban tartatott kerületi gyűlésen, 
hol a könyvtárt s a kéziratgyűjtemény egy részét azon 
kikötéssel ajándékoztam a pápai főiskola számára, hogy 
az „Tóth Ferenc könytára* címen teljesen külön kezel-
tessék, igenis e gyűlésen a vételárt mint a gymn. taná-
rok fizetésére tanari nyugdíj, s ösztöndíjra tett alapítvá-
nyom tőkéjét az illető pénztárba befizettem. 

Ez valódi genezise a fönebbiekben vázolt esemény-
nek — és én most teljesen nyugodt vagyok, nem levén 
többé okom félteni a kéziratokat sem az elveszéstől, 
mely csapas érte Tóth Ferencnek, éveken át, a haza 
különböző részeiben lakott tisztelői, ismerősei, barátai 
s jóltevői segélyéve' nagy faradsággal összeszerzett, s 
gonddal őrizett régi pénz-gyüjteményét — sem pedig az 
időelótti elporlástól, miután azok egy emeleti száraz és 
világos teremben vágynák elhelyezve. 

De váljon bir-e elfogadható alappal azon állítás, 
hogy a nemzeti muzeum birtokaba került kéziratgyűjte-
mény, a magyar- és erdélyországi prot. egyházak és 
iskolák multjara vonatkozó adatokat tartalmaz ? e kérdés-
nél illetékes bíró egyedül a tartalom, mit én óhaj-
tottam volna is ide jegyezni, ámde az ivekre terjedő 
Index e szűk keretbe beszorítható nem levén, kénytelen 
vagyok tisztelettel utasítni az egyháztörténelmi téren 
búvárkodó honfitársaimat a kérdéses gyűjtemény atla-
pozására, hogy személyesen győződjenek meg arról, mikép 
az nem csupán egyházi, de politikai tekintetben is köz-
érdekkel bír, s igy legméltóbb helyen csak is a muzeumi 
könyvtarban foglalhat el egy kis parányi tért. 

Vannak még birtokomban kéziratok Tóth Ferencz-
től, például : püspöki naplója, s egyházi beszédei négy 
csoportban, s még több más, — mint szinte egy kis kézi 
könyvtár, a prot. egyházat érdeklő nyomtatványokkal, 
s az ujabb kor kitűnőbb theologiai termékeivel. Ezeket 
épen most rendezem, s ha készen leszek, jól tudván 
kit mi illet ? a distributional ezen elvre kellő figyelem-
mel leendek. 

Budapest, ápril 7. 1881. Liszkay József. 

I R O D A L O M . 

Tornászati vezérfonal. Tanítók, tanítójelöltek és 
tornászok számára. írták Göhring Tófor és Józsa Meny-
hért, tanítóképző intézeti, közép- és népiskolai tanítók. 
200 lap, ábrákkal. A szerzők tulajdona, nyom. Sopron-
ban, Reichard és Litfassnál. Ara 1 frt. 

Táborszky és Parsch zeneműkereskedésében meg-
jelent : A sehonnai, Gabányi Árpad népszínművének 
legkedveltebb dalai: Arolc is van. Még azt mondják. 
Pej paripam. Fehérgalamb. Te kis galamb. Azt mondta. 
Ne hajts a mendemondára. Tőlem akar. Szegelet 
haz. Húzzad cigány. Ének hangra zongorakísérettel (vagy 
zongorára külön) szerzé Sigmond Ákos. Ára 1 frt 50 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
\ 

* Személyi hirek. A nagy-peszeki ev. reform, 
egyház, Kis Károly pozbai lelkész urat (kit e becses 
lap t. olvasói „Szentkuty * név alatt eléggé ismernek), 



egyhangúlag lelkészül választá. Saró, ápril. 5. Juridicus 
— A bihari ref. egyházmegyében, mint a Debr. Ellenőr 
írja, a visszalépett Pap Károly esperes helyére Gaál 
Imre, nagykerekii lelkipásztor választatott meg. Ugyan-
ott olvassuk, hogy Gergely Károly debreceni főiskolai 
tanar a krassai ref. egyház lelkipásztorává választatván 
meg, tanári hivataláról leköszönt. — Lány Adolf tapió-
szentmártoni ev. lelkész, régi munkatársunk, szavazat-
többséggel peslmegyei esperessé választatott. — Lapunk-
nak irják, hogy a nógrádi ev. esperességben befejeztetett 
a tisztújítás: Svehla János fő-, Wladár Victor alesperes, 
Holles Danó főjegyző, Geduly Elek pénztárnok lett. 

* „Apácai Csere János emléke.* Brassóból egy 
igen szép célú mozgalomról értesítenek bennünket. A 
Brassó megyei tanitó-testületnek 1880, október hó 14-én 
Zajzonban tartott közgyűlésén Koós Ferenc Brassó-Fo-
garas megyei kir. tanfelügyelő „Apácai Csere János nép-
szerű életrajza* című sikerült felolvasását a következő 
kettős inditványnyal fejezte be: Brassórnegye 10 ma-
gyar ajkú székely-csángó községének örök büszkesége, 
hogy a XVII. századnak egyik legnagyobb magyar tu-
dósa és paedagogusa közülök származott. Fejezze ki 
tehát e tiz magyar község egykori nagy fia iránt való 
kegyeletét azzal, hogy „1. Apácai Csere János születés-
helyét Apácán, a „Rabszoros* nevű utcában márvany-
tablával fogja feldíszíteni, s ez emléktáblát a jövő évi 
(1881) Apácán tartandó tanító-egyesületi közgyűlésen 
ünnepélyesen fogja leleplezni. — 2. „Apácai Csere Já-
nos emléke* címen ezen tanitó egyesület altal kezelendő 
tőkét fog közadakozás útján gyűjteni, melynek kamat-
jat az apacai községi iskolába járó s onnan bármelyik 
hazai felsőbb iskolába menendő apácai szegény, de szor-
galmas tanulók segélyezésére fogja örök időn at fordí-
tani.* Egyszersmind külön füzetben kiadandó felolvasásá-
nak egész tiszta jövedelmét a gyűjtendő alap gyarapí-
tására ajánlja fel. E kettős szép indítvány, valamint az 
ajánlat is köztetszéssel fogadtatott, s a derék tanító 
testület azon van, hogy a kegyeletes vállalat mennél 
méltóbban sikerüljön. Az emléktáblát és a gyűjtést il-
letőleg inkább csak szűkebb körben működnek a testü-
let tagjai; a mar kinyomott „népszerű életrajzot* azon-
ban szívesen terjesztenék főleg a ref. egyházi és általaban 
a tanférfiak között annyival is inkább, mivel Apácai 
mind a ref. egyháznak, mind a magyar tan- és nevelés-
ügynek egyiránt halhatatlan büszkesége. A 22 lapra 
terjedő s eléggé csinos kiállítású fűzet ara 10 kr. Ré-
szünkről is örömest és melegen ajánljuk úgy az ügyet, 
mint az ügy gyamolitására kiadott életrajzot lapunk 
olvasóinak figyelmébe. Ugy egyes, valamint tömeges 
megrendelésekkel legcélszerűbb a brassói állami népok-
tatási intézetek igazgatójához, Orbán Ferenc úrhoz 
fordulni. 

x A szarvasi ev. tanitóképezdében, melynek 14 
növendéke van, jelen tanévben a tűzoltás és tornatani-
tas vezetése is előadatik heti egy-egy órán. Gyakorlás-
ra a város maszószereket s egy mozdony-fecskendőt bo-
csátott a tanítóképezde rendelkezésére. 

* A szászvárosi ref. Kun-tanoda megnagyobbi-
tasa terv szerint 12.000 frtba kerülne. Mivel a gymná-

zium pénztára csak 6000 frtot tudna előteremteni, az el-
nöklő főgondnok gr. Kun Kocsárd az elöljáróság előtt 
azt a nemes ajánlatot tette, hogy a kiépitésre szükséges 
hiányzó összeget az intézetnek kölcsön adja, azzal a fel-
tétellel, hogy holta után a kölcsön adott összeg az is-
kola tulajdonába menjen at. 

* A hajdúböszörményi ref. egyház fölkérte Böször-
mény varosat, hogy nyújtson segédkezet a közel kétszáz 
éve fennálló 5 osztályú gymnázium fenntartásához, s a 
kor kívánalmaihoz képest való berendezéséhez. A vá-
rosi gyűlésen, márc. 27-én az egyháztanács átiratának 
felolvasása után a polgármester melegen partolta az át-
iratot, s a gymnaziumnak egyhangúlag megszavaztatott 
a szükséges költség azon földbirtok jövedelméből, mely-
ből fedeztetett tavaly a templom s őrtorony renová-
lása. E földbirtok évi jövedelme legalabb 3000 forint. 
E szép aldozaton kivül, a közbirtokosság tulajdonát képe-
ző takarékpénztár, évi tiszta jövedelmének alapszabaly-
szerüleg jótékony célra fordítni rendelt 1 ..részét, mely 
évenként 2000-2400 frt: úgy adta át n/10 részben 
a ref. egyháznak, hogy a népiskolába járó növendékek 
részére az ingyen iskoláztatást már a jövő iskolai évben 
léptesse életbe, csak is az újonnan iskolába adott növen-
dékek szülei köteleztetvén egy-egy forint beiratási dij 
fizetésére. 

* Az alsózempléni ref. egyházmegye Kopté Fe-
renc esperes elnöklete alatt m. hó utolsó két napján 
tartotta tavaszi közgyűlését Sárospatakon. A közgyűlés 
magáévá tette s fölkarolta a papi gyám és nyugdíj 
intézet, s a miskolci prot. főléánynövelde ügyét. Üdvös 
rendszabályokat hozott arra nézve, hogy a tankötele-
seknek tavaly óta hanyagul vett iskoláztatása minde-
nütt keresztülvitessék. Kimondta továbbá, hogy az egy-
házmegye tanitói szintén állami képezdében szerezze-
nek oklevelet. De hát akkor az e. megye tanítóit, miért 
kényszeríti saját vizsgáló széke elé is ? Vagy az egyik 
vagy a másik felesleges. Szerintünk hiba volt, hogy 
az egyházkerület kibocsátotta kezéből jól rendezett ta-
nitóképezdéjét; még nagyobb hiba, hogy a sajat tan-
ügyi bizottsága előtt letett vizsgáknak, s a bizottságtól 
nyert tanitói okleveleknek állam-érvényes erőt eszközölni 
elmulasztja. 

* Az első magyar általános biztosítótársaság 
márc. 26-án tartá Somssich Pál elnöklete alatt rendes évi 
közgyűlését. Az igazgatóság és felügyelő bizottság je-
lentése, a közgyűlés által jóváhagyólag tudomásul véte-
tett s elfogadtatott annak következő 3 indítványa : Az 
alapszabályok 60. §-a d) pontja értelmében közhasznú 
célokra a jelen üzletév eredményére való tekintettel az 
évi nyeremény i®/0-jának megfelelő összeg, u. m. 8206 
frt 85 kr. adassék, mely összegnek felosztására nézve 
a választmánynyal egyetértőleg külön javaslatot terjeszt 
elő az igazgatósag. Osztalékul minden egyes részvény 
után 170 frt, s így összesen 510.000 frt fizettessék ki 
s pedig márc. 28-dikától fogva. A fetimaradt 4678 trt 
61 kr. a jövő évi számla javára irattassék elő. Ezen in. 
ditványok elfogadása után az igazgatóság és felügyelő 



bizottságnak a felmentvény megadatott. Az intézet 
zárszámadását és mérlegét mai számunkban találják t. 
olvasóink. 

* Gyászhírek. Urögdi Nagy Ferenc volt kolozsvári 
ref. tanár s hires pomológ özvegye, f. hó 6-án éjjel hosz. 
szas szenvedés után elhunyt. A boldogultat siratják 
fia és leánya : Nagy Miklós, a Vasárnapi Újság köztisz-
teletben álló szerkesztője, és Nagy Ilka, Szász Domo-
kos kolozsvári ref. lelkész s az Erd. Prot. Közi. szer-
kesztőjének hitvese. A derék nő odaadó szeretettel ölelte 
körül gyermekeit, kik viszont a legnagyobb gyöngéd-
séggel viseltettek édes anyjuk iránt, kinek megtörő 
szemeit már napok óta halálos ágyánál időző fia fogta 
be. — l)r. Bartók György nagy-enyedi reform, lelkészt 
súlyos csapás érte: szeretett neje, szül. Kovács Róza, 
március 27-én, boldog házasságuk ötödik évében el-
hunyt. A boldogultnak, ki bánatos férjet, két kis gyer-
meket, agg édesatyát és szeretett testvéreket hagyott 
maga után: temetése 29-én egész Nagyenyed mély 
részvéte mellett ment végbe. Szilágyi Farkas kenetteljes 
imát, Makkai Domokos szép beszédet mondott a kihűlt 
hamvak fölött. Béke poraikra ! 

N E C R O J L O G . 

Haubner Máté. 

(Vége.) 

II. elégtételre, sem hitsorsosi, sem polgártársai 
előtt nem szorult — ugy az országos, mint az egyhazj 
közvéleménynek rokonszenve azon mérvben fokozódott 
irányában, a mely mérvben egy szent eszme külső pilla-
natnyi vereségének sújtó következményei reá nehezültek. 
De szükséges volt e fényes elégtétel a reactió embereivel 
szemben, kiket erkölcsi fegyverrel, a világ szeme láttára 
kellett megbuktatni, hogy igy lassankint rendszerékkel 
együtt a semmiség homalyába szoríttassanak. H. teljes 
rehabilitatiója azonos volt a cs. kormány erkölcsi vere-
ségével ; — az hatalmas lökést, halalos döfést nyert s 
gyengén védekezve hátrálnia kellett. Ez idő óta az 
egyik positiót a másik után adta fel — a hatalmas tá-
madásnak ellentállni nem vala képes; tűrnie kellett a 
jogaira hivatkozó autonom egyháznak rohamos előnyo-
mulását — napjai meg valának számlálva. 

H. jellemképében szép vonás, hogy azon kitünte-
téseket, melyeknek ekkor tárgya volt, nem tulajdonította 
személyének, hanem azon eszmének, melylyel nevét szo-
ros kapcsolatba hozták. Sőt határozottan ellene nyilatko-
zott azon tüntető ovatióknak, melyekkel mindenütt ta-
lálkozott. De hiában ! a lelkesült közvélemény lázas 
izgatottságában szem elől szokta téveszteni azon gyengéd 
tekintetet, melyet annak egyéni óhaja iránt tanúsítani 
kellene, kit karjain hordoz. 

1861. april havában II. Geresdről Győrbe költö-
zött, hogy egykori hívei folytonos ostromlásának engedve, 
köztök ismét elfoglalja azt az állást, melyhez annyi 
édes-gyászos emlék köté. Nem kis küzdelmébe került, 
valóságos önmegtagadás gyümölcse volt ez Önelhatáro-
zása. A győriek azt a I I-t ismerték, ki egykor, a férfikor 
teremtő éveiben , köztük mint szónok s lelkipásztor, 
mint egyházkormányzó s honpolgár, közelismeréssel 
találkozó áldásdús munkásságot fejtett ki. A férfiból lett 
aggastyán, ki érezte, hogy — ha azon válságos évek 
viharai erejét nem is törheték meg — szelleme már nem 
rendelkezik azzal a ruganyossággal, mely egykor sokol-
dalú működésének alapfeltételét képezte. Ennek tudata 
s hálás kegyelete a geresdi gyülekezet iránt, nehezítette 
meg a harcot, melyet vivott, midőn a győriek kéré-
sükkel ostromolták. O végre is engedett, engednie kel-
lett, midőn egykori hívei arra hivatkoztak, hogy az évek 
óta sokat hányatott egyházakban a jobb jövő utjának 
egyengetése egyedül attól van függővé téve, élére áü-e 
az a férfi, kiben az öszszes hívek szeretetteljes bizalma 
összpontosul, kinek neve leend a szilárd kapocs, mely 
az egyház iránt hidegülő tagokat a gyülekezethez ismét 
szorosabban füzendi. Közlelkesültséget keltett Győrben 
az örömhír, s a győriek elkövettek mindent, hogy iránta 
való szeretetöknek minél fényesebb kifejezést adjanak. 
Férfiak és nők buzgólkodtak, bebutorozva s díszítve 
hajlékát, gyengéd figyelmöket nem kerülte el semmi, 
mi által a szeretve tisztelt pásztornak kellemes meglepe-
tést szerezhetni véltek. Az egyházi téren is uj buzgóság, 
munkás egyháziasság mutatkozott, mi igazolta a reményt, 
melyet a győri gyülekezet H. nevéhez kötött, mely re-
mény az ő elhatározására döntőleg hatott. 

De ő el is követett mindent, hogy agg kora dacara, 
emberül megfeleljen kettős, superintendensi s lelkészi hiva-
tásának. A főpásztornak tanuló szobája valóságos bureau-vá 
lett. A superintendens, ki 1848 előtt tisztán egyházke-
rülete határozatinak végrehajtója volt, lassankint az állami 
bureaukratismus közegévé — az államkormány expedi-
torává is lett. Ehez járult a hatvanas évek elején a hely-
tartótanács folytonos zaklatása — midőn a törvényha-
tóság a múltból „tabula rasá*-t csinálván, kizárólag rende-
letekkel kormányzott. A törvénytelen rendeletek pedig, 
szemben az egyháznak törvénybiztositotta autonómiájával, 
oly éles ellentétet teremtettek, mely számtalan súrlódásnak, 
alant számtalan sérelemnek, fent számtalan panasznak 
volt kútforrása. S ha a sérelmek orvoslást nem nyertek 
s a panaszok felülről hiában hangzottak — ennek okát 
a superintendensi iroda gépezetében keresték. Biz ez 
nem volt akkor hálás szerep. H. a 65—70 éves aggas-
tyán, főpásztori teendőket, még a legjelentéktelenebb tar-
talmú levelezést is, kizárólag maga végezte. Kora reg-
geltől fogva késő estvéig ült ő íróasztala mellett, szó-
rakozása, nappali pihenése arra az 1 —2 órára szorítkozván, 
melyeket ebéd s vacsora alkalmával családja körében 
töltött. Két fárasztó egyházlátogatás is vette igénybe ez 
időben erejét s idejét. A nagy kiterjedésű tolna-somogy-



baranyai egyházmegyének egyik felében s a Sopron 
városi gyülekezetben teljesítette a főpásztori egyházlá-
togatás nehéz tisztjét. E mellett a lelkészi hivatal is nem 
kis gondot okozott neki, különösen segédjeinek folytonos 
változása folytán. A legfontosabb teendőket, mint a kon 
firmációra előkészítő oktatást, mindig személyesen végezte. 

Nem csoda, hogy így ereje lassankint fogyott s 
ennek tudata oly jellemben, minő H. volt, csak egy el-
határozást szülhetett. Az 1865-ki kerül, gyűlésen azon 
váratlan nyilatkozattal, hogy „érezvén, miszerint a kor 
és ínséges sorsa által megviselve terhes kötelességeit 
ugy, mint ő maga óhajtaná, szeretett egyháza javára 
többé nem teljesítheti® lemondási szándékát bejelenti s „le-
mondását elfogadtatni kéri.4 Erre a kerület, ősz főpász-
torához való ragaszkodásának meleg kifejezést adva, 
azon jegyzőkönyvi kijelentéssel vélé elintézettnek ez 
ügyet, hogy „választani nem fog.® De azon ismételten 
kifejezett érv előtt, hogy ő egy szent kötelességnek 
hódol, midőn az általa annyira szeretett hivataltól meg-
válik, a kerületnek meg kelle hajolnia. Igy H. 1869 őszén 
superintendensi s lelkészi hivatalát méltó utódja, főtiszt. 
Karsay Sándor ur kezeibe tevén le, a magánéletbe vo-
nult vissza. 

Elte hátralevő napjait Sopronban, egyetlen s ritka 
hűségű fia, dr. Haubner Rezső ur házában töltötte. Bol-
dog, áldott évek voltak ezek is. O s méltó élettársa 
annyi szenvedés és csalódás után végre nyugodt, gon-
doktól ment, derült napokat láttak ; megdicsőítette ezeket 
a boldog szülői, megédesítette a hálás gyermeki szeretet. 
II. nem lett, mint annyi agg munkása az ur szőlőjének, 
élő halottá. 

A legmelegebb érdeklődéssel kisérte az utolsó 1'/, 
évtizednek egyházi, politikai s irodalmi mozzanatait. 
Elte utolsó órájáig tartott ezen érdeklődés, mely a ba-
ratival folytatott élénk eszmecserében s folytonos szellemi 
munkásságban nyilatkozott. A nyugalom e derült éveit 
zavartalanul élvezte — folytonosan várva, évek óta várva 
végóráját. Szívindító volt a nyugalom, melylyel haláláról 
szólt. „Nem untam meg az életet, de nyugodt szívvel 
várom halálomat", e szóval búcsúzott el rendesen bará-
taitól. S az ég kegyelme e kitűnő férfinak valóban csen-
des, boldog, életéhez méltó halált engedett. Néhány 
heti gyengélkedés után a végkimerülés bekövetkezett s 
a nemes szív 1880. september hó 12-én délelőtti 11 
órakor dobogni megszűnt. 

Most még csak néhány oly vonást akarok kiemelni, 
melyeknek a fent közlött életrajzi adatok szűk keretében 
helyet nem szoríthattam. 11. egészen az egyházé volt. 
A közélet terén kifejtett munkássága az egyház korlátai 
közé szorítkozott. De e téren tevékenysége oly mély 
nyomokat hagyott, melyek nevének, hazai protestantiz-
musunk történetében, kitűnő helyet biztosítanak. Az 
egyházi irodalom terén is szép nevet vivott ki magának. 
Az .Egyházi s Iskolai Lap" hasábjai avatott tolláról 
bizonyságot tesznek. Mély, beható tanulmányozás szüle-
ménye, éles, iskolázott gondolkodásnak érett gyümölcse 

volt azon polémia, melyet oly szép sikerrel folytatott 
huzamosb ideig a római egyháznak egyik kitűnő tudósa, 
Szenczy Ferenc akkor pesti theol. tanár, utóbb szom-
bathelyi püspök ellen. Tárgya volt ezen, egy protestáns 
és egy katholikus lapban folytatott érdekes vitának az 
evangeliomi szabadság, mely mellett Pl. nyílt sisakkal, 
lelke egész erejével szállott sikra. E tudományos vita 
folytonos feszültségben tartá a két egyház táborkarát, 
míg végre H., ki a theologiai s bölcsészeti tudományok 
egész apparatusát hozta mozgásba s a bíráló ész és az 
életre támaszkodó lélektani tapasztalás sújtó fegyverét 
oly ügyesen forgatta, mint győztes hagyta el a küzdtért. 
S midőn a harmincas, illetőleg negyvenes években a 
hazai protest. egyház százados téli álmából felébredt s 
tavaszi élet kezdett az egyház ereiben is pezsegni, ő, 
ki eddig szűk körben már félig végezte volt a munkát, 
melyet az összegyház terén most akartak megkezdeni 
— ő egyike volt a legelsőknek, s tekintve múltját, egyike 
a legjogosultabbaknak is, kiknek ajkairól hangzott a 
szó : tegyünk, gyógyítsunk, építsünk 1 Ekkor pendült meg 
a két protestáns testvér telekezet egyesülésének, az unió" 
nak eszméje is. Gróf Zay, a kitűnő miveltségü, egyházát, 
hazáját egyiránt forrón szerető evang. mágnás, állott e 
mozgalom élén. H. lelkesülten csatlakozott e mozgalom-
hoz, ő irta az unió érdekében megjelent kátét, melyet 
— reméljük — a jövő fog érdem szerint méltányolni. 

Különösen egyházi beszédei szerkezetében igazolta 
magát H. mint „mester Izraelben.® Beszédei, tartalmi-
tekintetben magvasak, szorosan a szöveghez csatlakozók 
— a logikailag teljesen rendezett s beosztott eszmék a 
gyakorlati élet érdekében vannak értékesítve; alaki te-
kintetben világos, egyszerű, népszerű, de csinos nyelve-
zet jellemzi. E mellett H. egész egyéni jellemét tudta 
beszédeibe belevarázsolni, ugy hogy azok az eredetiség, 
a vonzó, mindenkire egyiránt ható eredetiség jellegét 
tükröztetik viszsza. Különösen remek beszédeinek részekre 
való felosztása. Az ezt feltüntető tételeket oly alakba 
öltöztette, hogy frappáns, megkapó jellegöknél fogva a 
figyelmet lekötötték s az eszméknek érdekes kifejtése s 
korszerű alkalmazása azt mind végig lekötve is tartotta. 
Ennek kell tulajdonítani, hogy szónoklatai mindig mély, 
tartós benyomást tettek s ámbár kérlelhetlen szigorral 
ostorozta a bűnt s sokszor puritán nyíltsággal utalt kör-
nyezete ferdeségeire — tán egyetlen egyszer sem hang-
zott el ajkairól az ámen a nélkül, hogy szava viszhangot 
ne ébresztett — közbeszéd tárgyát ne képezte volna. 

E sorok irója H. szószéki tevékenységével csak 
akkor ismerkedett meg, midőn kora hanyatlásával ereje 
is már hanyatlásnak indult. De ekkor sem lépett le a 
szószékről soha, hogy beszédei a hallgatókra mély ha. 
tást nem tettek volna, dacára annak, hogy előadása 
ekkor már vonzerőt nem gyakorolt senkire. Sokszor 
gondolkoztam e jelenség okai felett. Azok, ugy hiszem, 
egyrészt beszédei kitűnő szerkezetében, magvas eszméi 
ben, népszerű jellegében, másrészt abban rejlenek, hogy 
II. ajkain a szó tetté, az ige testté vált — kathedrája hátte* 



rét képezte a próbát kiállott életnek gazdag tapasztalata. 
O a legelvontabb igazságokat népszerűen, éles ellentétek* 
világos -példázatok vonzó alakjában tudta hallgatójával 
megértetni, megkedveltetni, elsajátíttatni. Frázisok, da-
gályos szólamok, melyeknek cifra köntösében — sajnos, 
még ujabb időben is — sok szónok árulja bölcsességének 
talmiaranyát, az ő beszédeiben nem találhatók. Ne mondja 
senki, hogy ezek nélkül a szónok figyelmet nem ébreszt-
het. Ébresztett figyelmet II., pedig sokszor az igazság 
mélyébe ragadta magával a hallgatót. Ennek igazolására 
csak egy esetre hivatkozom. O a hatvanas évek elején, 
húsvét ünnepén a lélek halhatatlanságáról szólt s filozó-
fiai érvek népszerű értékesítésével támogatta a keresz-
tyén egyház alaptanát. Kételkedtem abban, hogy hall-
gatói nagy része megértette. Ugyanaz nap estvéjén egy 
Győr-ujvárosi gazdának egyszerű, igénytelen neje az 
egész, délelőtt hallott beszédet, az egyes eszméket, az 
egész gondolatmenetet előttem — nagy bámulatomra 
— reprodukálta. Örök kár volna, ha e kitűnő beszédek 
„véka alatt® maradnának. 

II. magánjelleme szerencsés egységét képezte egyes 
különböző, sőt ellentétes erkölcsi erőknek. Ezek közül 
kettő lépett előtérbe s adott egész egyéniségének saját-
ságos jelleget. Minden szava, tette e két jellemvonás 
sajatlagos alakját tükrözte vissza. Ez volt: gyengéd 
szeretet társai — s tántorithatlan hűség a megismert 
igazság iránt Szeretet és igazság ő benne csodalatos 
egységben volt, egymásból folyt, egymásba olvadt, egy-
mást kiegészítette. Innét az a szeretetre méltó optimis-
mus, mely minden eseményben Isten kezét látta, min-
den fordulatot magasb eszme,* jobb jövő hírnöke gya-
nánt üdvözölt; optimismus, mely, mert vallási alapon, 
az igazság alapján nyugodott, még dísze volt agg o-
rának is. Innét az a meleg részvét, melyet barát és el-
lenség sorsa egyiránt ébresztett benne ; az a gyengéd-
ség, mely sebet gyógyítva sebet nem ütött, mely ado-
manyt nyújtva nem tudatta jobb kezével, mit mivel 
bal keze, az a „mindeneket reménylő® indulat, mely 
atyai pártfogása ala vette a méltatlant, az elesettet is, 
a bünbanat könyeit a javulás biztos zálogául tekintvén. 
De innét az a hiúságot annyira sértő őszinteség is, mely-
lyel ellent mondott mindennek, mi meggyőződésével 
ellenkezett; az a majdnem kíméletlen nyíltság, melylyel 
ostorozta a bűnt; az a kérlelhetetlen szigor önmaga s 
mások iránt, midőn az igazságról bizonyságot kelle ten-
nie; azon soha nem titkolt felháborodás, melyet tiszta 
lelkében az alattomoskodás, a képmutatás szült; az a 
tiszteletre méltó, férfias bátorság, melylyel a belvilágát 
mozgató s boldogító eszméknek s érzelmeknek még ott 
is leplezetlenül adott hangot, hol e nyíltság árán állá-
sát, családja nyugtát, sőt életét is áruba kellett bocsá-
tania. Optimismusa nem maradhatott ment csalódásoktól, 
de a csalódások nem ingatták meg hitét, nem gyengí-
tették szeretetét; élte utolsó lehelletéig híven megőrizte 
azon sz. hitét, hogy az emberiség folytonosan halad, 
haladnia kell, mert a végetlen bölcsességü Isten ül a 

világ kormányán. E hit volt támasza, reménye, vigasza, 
midőn sorscsapások nehezültek reá. Ez volt bámulatos 
erkölcsi nagyságának alapja. 

E nemes jellem erkölcsi hatalommá avatta egész 
egyéniségét II. azok közé tartozott, kiket elfelejteni nem 
lehet. Egyénisége mind azokra, kik vele érintkeztek, mély, 
kitörölhetlen benyomást tett; legtöbbekben meleg ro-
konszenvet ébresztett, mig egyesek leplezetlen igazság-
szeretete által sértve érezték magukat, tiszteletét nem 
vonhatta meg tőle senki. Működésének sikere nagy-
részt ebben leli magyarázatát. Ugyanazon szellem, mely 
hivei szeretetét s bizalmát magának kivívta, hódított ott 
is, hol a külső hatalom parancsszava (eltétlen hódolatot 
követelt. Bátor, férfias, váratlan nyilatkozata a hadi 
törvényszék tagjait annyira meglepte, hogy némán néz-
tek egymás szemei közé, hallgatások tolmácsolván a 
kérdést: ezzel az emberrel mit tegyünk? Ezt igazolja 
a soproni cs. rendőrségének irányában tanúsított passiv 
magatartása, melyről fent megemlékeztem. Társa, ki 
megosztozott vele a börtön magányában, azon nyilatko-
zattal mondott neki búcsút, hogy H. őt jobb emberré 
tette. Őrei s a bigott tiroliak, kikkel érintkezett, nem 
egyszer adtak kifejezést azon tiszteletnek, melyet e ve-
szedelmes „forradalmár* s „lutherános eretnek* bennök 
ébresztett. 

A természet, mintha kiegészíteni akarta volna azon 
jeles szellemi, erkölcsi tulajdonokat, melyeket II. az ön-
nevelés, a folytonos tanulmányozás s az élet iskolájában 
magának elsajátított, jeles, imponáló külsővel aldotta 
meg. Magas termetű alak, mely az évek és viszontagsá-
gok terhe alatt meg nem görnyedt; rokonszenves szem, 
melynek szende fénye hódító nyájasságának volt méltó 
kísérője, éles ellentétben azon k >moly redőkkel, melyek-
nek barázdáit az idő vasekéje véste arcába ; mély kedély-
világról tanúskodó ajkak, magas homlok, ég felé emel-
kedő, hófehér fürtökkel köritett fej, kitűnő, erős testi 
szervezet, ép érzékek, zavartalan egészség — méltó 
keretét képezték a szép jellemképnek, díszes lakhelyül 
szolgáltak a nemes léleknek. 

Mind ezen tulajdonok a legkitűnőbb mértékben 
képesítették őt azon feladatok teljesítésére, melyek egy 
buzgó lelkész szemei előtt lebegnek. E jeles tulajdonok 
buzgalommal, türelemmel, kitartással, tapintatossággal 
párosulva, megtermették jó gyümölcsöket a lelkipásztorko-
dás terén is. Ez volt azon tér, melyen híveinek a leg-
jobb, a legfontosabb szolgálatot teljesité. Akadályoktól 
vissza nem rettenve, elkövetett mindent, hogy az igaz-
ságot a szeretet hatalmával érvényre juttassa. Nem tolta 
fel magát; de könnyen nem is engedte magát leszorí-
tani azon térről, melyen hogy állást foglaljon, hivatásá-
nak ismerte; csak egy jellemző példát említek gazdag 
életéből. Értesülvén, hogy gyülekezetének egyik tagja, 
ki az egyház iránt hideg közönyt tanúsított, súlyos be-
tegségbe esik, — H. meglátogatja. A beteg, egy né-
met ajkú polgár, a mint észreveszi a beteg ágyához 
közeledő lelkészt, e szóval fordul a fal felé: „ich brauch 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : ZDr . H3a,lla,gri JŜ ói. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest. 
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Húsvét ünnepén. 
A nagy mester elvérzésével, ugy gondolkod-

tak a vérbirák, vége szakad az egész krisztianiz-
inusnak is. Azt hitték, hogy a szellemvilág azon 
nagyszerű mozgalmai, melyeket a Krisztus ugy 
a vallás-erkölcsi, mint a társadalmi élet mezején 
megindított, a Golgotha vértényében teljesen vé-
get ér tek; nem leend többé, ki az elejtett zászlót 
fölvegye s a vérrel bekent eszmék alapján azon 
országot felépitse, mely az elvérzett mester világ-
ölelő lelke előtt magasztos eszményképen lebegett. 

I)e a dolgok csak nagy hirtelenséggel más 
fordulatot vőnek; a hol a hóhérok undok vértényii-
ket befejezték, az eszmék halhatatlanságának hite 
kezdett fellobogni s a magasztos hiterő oly ellen-
állhatlan hatalommal ragadá meg a lelkeket, hogy 
a mester megdöbbentő halála csak megrendíthette, o O * 
de a kétségbeesés örvényébe nem sodorhatá 
azokat. 

Nagyszerű, csudálatos napok voltak azok. A 
Golgothán kiömlött vércseppek megannyi eszmékké 
váltak, s lassanként meghóditák a lelkeket. A 
Golgotha halálfáján az igazság kezdett hajtani 
dús lombokat, azon igazság, hogy a valódi hiterő, 
az öröklő eszmék hatalma előtt meghajol az idő, 
s azon magasztos géniuszok, kik az öröklő esz-O O ' 

méknek a történelem talajába való átplántálását 
tűzték ki maguknak feladatokul, nem halhatnak 
meg soha. 

A nagypéntek vérágyából igy fakadtak ki 

a húsvéti öröm virágai. A feltámadás lobogója 
alatt megindult azon mozgalom, mely uj eszméket 
vala beoltandó a történelem fájába, s megalakult 
azon magasztos szellemvilág, melynek tavaszi fu-
valmai azon korban csudákat miveltek, mely Baur 
szerint, a keresztyénséget egyházzá testesítette és 
a vallást szervesen széttagolt rendszerré alakította. 

Azon korszak erkölcsi jelleme abban kulmi-
nált, hogy akkor minden ember, kit az uj eszmék 
áramlata megérintett, hitte a mester által kijelen-
tett igazságoknak boldogitó voltát; hitte a törté-0 0 o 
nelembe áttett eszméknek észt, szívet, jellemet, 
vallást és társadalmat átalakító hatalmát; hitte a 
Krisztus feltámadását, még pedig annyira hitte, 
hogy a feltámadás lényege, mivolta felett akkor 
senki még csak nem is vitatkozott; eszme és hit 
együtt, egyszerre hozták mozgásba a szellemek 
világát; eszme és hit együtt áraszták szét a Gol-
gothával boldogító sugaraikat; eszme és hit együtt 
valának azon kovász, mely átalakitá a vallásos 
fogalmakat épen ugy, mint a jogi és polgári in-
tézmények összes rendszerét. 

Mi lett volna a világból, mi magas fokára 
jutott volna rövid idő alatt a keresztyénség az 
erkölcsi kifejlődésnek, ha az első napok varázs-
hatását, az eszmék szabad lüktetését a később 
bekövetkezett theologiai szőrszálhasogató vitatko-
zások, versengések meg nem akasztották volna ?! 

A keresztyénség hanyatlása a hitvitákkal 
vette kezdetét. A mily mérvben emelkedett a 
hitvitatkozás dühe, azon arányban hanyatlott az 
eszmék hatalma, s lépett le a vallási és társadalmi 
reformok teréről a krisztianizmus szelleme. Ekkor 
állott be azon korszak, melyet Baur igy jellemez: 
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^A mit az egyház vagy az egyházban uralkodó 
többség absolut igazságnak nyilvánított, azt min-
den eltérő nézet ellen védelmezték, minden egye-
ben tultették magukat s puszta dogmatikai clif-
ferentiák miatt nemcsak a keresztyén testvérsze-
retet, hanem még a humanitas tekintetét is 
annyira elvesztették szem elől, hogy még a po-
gányok is megbotránkoztak azon szenvedélyes 
ellenszenven és gyűlöleten, amelylyel a keresztyé-
nek a keresztyéneket pusztították.* 

A theologiai vitatkozások forgó szele az 
emberi gyarlóságok szemétdombjait hordta, hal-
mozta össze és fel mindenfelé az egyházban; a 
theologiai vitatkozásoknak a keresztyénség élő 
és éltető szellemére mért fejszéje egymásután 
mind elvagdalta azon gyökérszálakat, melyek az 
egyes emberkebelt, a vallásos alanyokat, a krisz-
tianizmus egyetemes szellemével hozák kapcsolatba. 
A hitviták ködfelhői eltakarták a Krisztus szelle-
mének eszményi alakját a vizsgálódó lelkek elől; 
az elmértresült hitvitatkozások korszakában már o 
csak hitték, de nem érezték az emberek a Krisz-
tust ; hitték, de nem érezték a keresztyén eszmék 
hatását ; hitték, de nem érezték a feltámadás 
theoriájának azon alapigazságát, hogy él a Krisz-
tus, az anyaszentegyház fejedelme; él, hat, mun-
kál világölelő szelleme; de csak ugy és akkor, 
ha keblünk talaját a hit napjának melege hatja 
át, ha azon eszmék lelkesítenek minket is, me-
lyek a humanizmus templomát a keresztyénség 
első korszakában oly gyorsan segítették felépíteni. 

Ha a keresztyénség szellemi életének fejlő-
dési folyamán végig tekintünk, azon tapasztalati 
igazság ötlik szemeink elébe, hogy csak ott in-
dultak gazdag fejlődésnek a vallás-erkölcsi élet 
mezői, hol a merev docnnatizmus meg nem béni-* o o 
totta a lelkek erélyét, hol a feltámadás szellemé-
nek folytonossága ujabb-ujabb tényekben dicsőült 
meg. A feltámadás dogmája lényegesen különbözik 
a feltámadás szellemétől; a feltámadás szelleme 
volt azon hatalom, mely az első keresztyéneket 
hithősökké magasitá, míg a feltámadás dogmája 
üresen hagyta a későbbiek kebelét. 

Ne ámítsuk magunkat, most is ott észlel-
hető friss életpezsgés az egyházakban, a hol a hit-
eszmék és nem a hitcikkek, a hol a vallásigazságok 
és nem a ceremóniák üres, tartalmatlan alakiságai 
dominálják a szellemeket. E tény igazsága az 

egyházi életfejlődés folyamában folyton észlelhető; 
e szellem dicsőült meg az egyház reformátiójában; 
e szellem ásta alá a hierarchicus intézmények 
összes rendszerét; e szellem volt azon mozgató 
erő, mely a magyarországi protestántizmus kebe-
lében is, a hatvanas években oly melegen s ele-
venitőleg jár ta és hatotta át egyházi társadalmunk 
organizmusát. o 

S mi azt hisszük, hogy a jelenlegi keresztyén 
hitfelekezetek között azon egyházé a jövő, mely 
egyházszervezeti reformtörekvéseiben a tősulyt a 
testvéri szeretet s humanitás elveire fekteti, mely a 
pauperizmust árva- és szeretetházak felállítása által 
megszüntetni, a kultur-érdekeket előmozdítani, a 
társadalmi rendet s az államokat fenyegető vál-
ságoknak ezek által elejét venni törekszik. 

A dogmatizáló szellemirány már csak a mult 
időké; a pozitív keresztyénség lényege nem áll 
másban, mint abban, hogy a keresztyénség esz-
méit, a szabadságot, testvériséget s a Krisztus 
feltámadt s örökké élő szellemét tegyük vallásos 
életünk egyetemes céljává, központjává. A mai 
kor kultur-versenyében a csak dogmatizáló s a 
csak symbolizáló egyháznak nincs jövője. 

Feltámad-e e szellem a mi magyar protes-
táns egyházunkban most a zsinat előtt, a zsinat 
küszöbén, nem tudjuk; de azt tudjuk, hogy nekünk 
is az első húsvét szellemére van szükségünk, ha 
élni akarunk. E szellemben hajlandók volnánk mi 
is üdvözölni a zsinatot. A puszta kodifikátori sze-
rep, bizony nem fogja kifizetni a zsinati nagyon 
súlyos költségeket. Különben mi meghajlunk a 
zsinatot óhajtó többség akarata előtt, s aggodalma-
ink nyilvánítása által csak egyházunk érdekeinek 
kívánunk szolgálatot tenni. Vajha a zsinat szelleme 
az első húsvét erejével hatná át egyházi életünk 
beteg organismusát. Pereszlényi János. 

T Á R C A . 
A magyar ref második convent és az 

énekügy. 

Mint a hervadó virág a reg' harmatát, vagy mint 
a szomjú föld az áldásos esőt óhajtja és várja, oly lelki 
vágygyal, oly szellemi érdekeltséggel néztünk elébe a 
második convent azon vagy olyféle határozatának, mely 
csak tisztán a magyar ref. énekügyet érintette volna. 



De csalódtunk. Az első convent legalább tett atinyit, 
hogy az énekbizottság megalakulását eszközölte, előse-
gítette ; de e bizottság magáról a második conventig még 
nem adott semmi életjelt, legalább megalakulása óta 
tett működéséről nem tudunk, nem hallottunk és nem 
láttunk semmit. Denique, csakugyan igaz az, hogy a 
magy. ref. ének ügy mostoha gyermeke a felekezetnek, 
ezt mondtuk régen, és mondani is fogjuk, mig az ellen-
kező be nem leend bizonyitva. 

A legközelebbi conventen minden olyan ügy, mely 
a magyar ref. egyházi, iskolai életet lényegesen érinti, 
tárgyalás alá vétetet t ; de azon ügy, mely a magyar ref. 
egyházat alkotó egyesek szellemi és vallásos életére 
vonatkozik s arra lényeges behatással van, vagy döntő 
befolyást gyakorol, sőt azoknak, mondhatni mintegy 
éltető légköre, vagy a melyben az illetők teljes lelki 
megnyugvásuk egyik eszközét, alapfeltételeit föltalálnák, — 
mondjuk, ez az ügy komoly figyelem tárgya nem lett, 
mert az az egy-két szó, mely érdekében részvétlenül 
elhangzott, számba sem jöhet. Nagyon emlékünkbe van 
vésve azon jelenet , amikor egyházkerületünk egyik 
jeles és az énekügynek veterán bajnoka, Szentpéteri 
Sámuel ur kérdésbe tette a conventen, hogy az uj éne-
kes könyv létrejötte s az énekügy átalakítása végett 
szervezkedett bizottság eddig mi eredményt tud fönállása 
óta fölmutatni ? s a közvélemény óhajának mikor tétetik 
már elég e tekintetben i s?S e bizalmasan tett folszólitásra 
nem csekély megütközésünkre, részletes fölvilágositás 
helyett az énekbizottsági elnök ur, minket magyarorszá-
giakat egyáltalában sem ki nem elégitő, sem megnyugtató 
választ adott, s azt is odavetőleg, hideg merevséggel 
mondta el. 

Mi szeretjük a jól intonált hangon, de megnyerőleg 
ejtett nyilatkozatokat, de azért épen nem szeretjük, ha 
valaki valamely ügy élére áll, vagy állíttatik s évek s 
conventek lefolyásával se tud mutatni eredményt a 
megbízott dolgokra nézve; szóval mi többet, szebbet, 
eredményesebbet és jobbat vártunk azon jelentéktelen s 
élettelen válasznál. Minden jel oda mutat, hogy az ének-
íigyre nézve ismét ott vagyunk, hol valánk, mielőtt az 
illető bizottságok megalakultak, s ha Isten éltet bennün-
ket, a zsinat is elérkezik, el is íog múlni szép csendesen 
s egy határozott lépést se tettünk az uj énekes könyv 
mielébbi létrejöhetése végett. De hát ki tenne ilyesmit ? 
Erdélyi testvéreinknek nem áll érdekükben sürgetni az 
énekes könyv ujitását, mert ott már van olyan a milyen 
berendezésű s tartalmú, melynek haszonélvezete biztos 
s nem kockáztatható egy még leendő énekes könyv hasz-
naért, s előre is tudjuk, hogy arról egykönnyen a mi 
kedvünkért, vagy az egység s egyöntetűség okáért is 
le nem mondanak.vDe mi magyarországiak alig várjuk a 
pillanatot, hogy megszabaduljunk énekes könyvünk to-
vábbi hasznalatatól, mely változatos tartalmánál fogva, 
ha egyfelől némi szellemi élvezetet nyújt is, de más 
oldalról többször elhidegülésre ad okot a szent dolgok 
iránt. Ezen döntő oknál fogva egyátalaban nem óhajtunk 

halasztást e komoly ügyre nézve s ha elő nem vihetjük, 
azt kell tennünk, mit a helvét cantonok tettek, vagyis 
oda kell törekednünk, hogy minden egyházkerületünk 
kezelje a maga énekügyét tetszés szerint, s egyik a 
másikának ne álljon utjaba, s ne tartóztassa föl azt az 
előretörekvésben, annál is inkább, mivel némely kisebb 
népességű s idegen elemű népek közé beékelt gyüleke-
zeteink — minők minden egyházkerületben léteznek — 
egyátalaban nein szükséglik a nagyterjedelmű s magas 
áru énekes könyvet. A mi az énekbizottságok munkála-
tát illeti, óhajtanok e részben azt, hogy annak idején 
a szakértő közönséggel akár önállólag akár hirlap vagy 
folyóirat utján az közöltessék ; mert ugy vagyunk meg-
győződve, hogy az eszmecsere, kölcsönös felvilágosítások 
s tapasztalati ismeretek közzététele e téren is különö-
sen szükséges, mint minden maradandó becsű s főleg 
hitfelekezetet érdeklő dolgozatok előállításánál. Különö-
sen szeretnők tudni a meghagyandó vagy újból felveendő 
dallamokat, a szövegek mily irányú átalakítását s arról 
való nézeteket, a berendezés rendszerét, a dallamok egy 
vagy több szólamu átiratáról való véleményt stb. 

Miután azonban az összes énekbizottsági tagok a 
felekezet képviselőiül tekinthetők az énekügyre nézve, 
azt hisszük, hogy feladatuk voltaképen nemcsak az 
lehetne, hogy az uj énekes könyv előállítását eszközöljék, 
hanem az is, hogy átalában a magyar ref. gyülekezeti 
és iskolai éneklés jelen állapotáról fogalmat s tapaszta-
latot szerezvén, annak korszerűsítéséről vagy tökélyesi-
téséről is gondolkoznának; mert ha az eddigi rendszert 
meghagyjuk, akkor, ha angyali nyelven Íratott legyen 
is az az uj énekes könyv, azzal nem sokat vittük előbbre 
az éneklés tökélyesülését; már pedig szó ide, szó oda, 
azt csak be kell ismernünk, hogy az messze áll a mivelt 
prot. egyházak megható éneklési modorától; tehát ha 
magát az eszközt javítjuk, tökéletesítjük, akkor a gya-
korlati kivitelnél is más módszert kell életbe léptetnünk, 
mint az eddigi volt. A divatozó szajkószerü betanultatása 
az énekeknek már lejárta idejét , azt kívánni pedig, 
hogy a nagyrészben nélkülöző s e miatt a megélhetés 
keserves gondjaival máig is felette sok helyen küzdő 
tanítóink, a mind inkább szaporodó tantárgyak kiszéles-
bitett módszerű tanítása mellett még az egyházi-, nem 
megvetendő számú énekeink Ízléses s megható előadását 
is eszközöljék a növendékeknél, képtelenség; ezt józan 
megfontolás után nem követelheti, nem kívánhatja senki, 
főleg oly népes osztályoknál, mint a minők a gazdag, 
népes alföldi iskolákban találhatók. Ebből önként követ-
kezik, hogy ha iskoláinkban s ezek folytán idővel egyhá-
zainkban is , a felekezet méltóságához illő éneklést 
akarunk létrehozni: a hol csak lehetséges, az énekek 
tanítása alól föl kell menteni a tanítói kart. De mi módon? 
ez kérdések kérdése. Épen ennek megoldását is szeret-
nők, ha az énekbizottság elvállalná. De miután csekély 
véleményünk szerint, ilyesmi dolgok kivitelével nincs 
megbízva, némi tájékozásul ezt egy pár szóval bátor 
leszek megoldani. 



A tanítói kart az éneklés tanítása alól fölmenthetni 
ugy, ha az egyházak, t. i. azok, melyek több népiskolá-
val birnak, oda utasíttatnak, hogy énekvezér, énektanitó, 
sőt hol több elkülönített iskolák vannak, azok számará-
nyához képest, betudva a gymnáziumokat is, énektanár 
tanítsa az énekeket, s hol szükséges, a műéneklést is. 

íme, ez a legegyszerűbb módja a tanítói kar ének-
tanítás alóli fölmentésének. De most ismét azon kérdés 
merül föl, hogy az ily módon létrejövő uj állomások, 
kikkel lennének betöltve ? hol találhatók azok ? Igaz, hogy 
jelenleg nincsenek, de az ügy fontossága okáért gondos-
kodni kell, hogy legyenek. A képző művészetnél a ki-
váló tehetségüek nemcsak állami, de egyes nemes 
gondolkozású tehetségesek által nyújtott segélyben is 
részesülnek: miért ne részesülnének a kiváló énekké-
pességü, de szegény sorsú népiskolai tanulók is abban, 
hogy sajat egyházuk vagy községük őket képezdében 
közköltségen kitaníttassa ? Tapasztalás után mondva, kü-
lönben is énekügyünkre nem kedvező jövő vár, mert 
képezdéinkben évről évre nem hogy szaporodnék, emel-
kednék az énekképesek száma, hanem fogy, mig az 
énekképteleneké folytonosan növekszik. Ez utóbbiaktól 
mit vár a felekezet az énekek tanítására nézve ? A kép-
zett tanítók száma ha növekszik is, nem következik, 
hogy az énekügyre nézve biztosíték legyén, mert lehet 
valaki jó és szenvedélyes tanitó akkor, midőn az énekek 
tanítását illetőleg orgánumánál fogva nem alkalmatos, 
és viszont rendelkezhetik valaki jó énekképességgel, de 
nem következik, hogy a tantárgyak tanítására hajlam-
mal birjon, mig az énekek tanításában élvezetét találja. 
Ezért kell az egymástól eltérő hajlamokat és képessé-
geket célnak megfelelőleg alkalmazni helyesen. 

Az egyesült öt egyházkerületnek tehát, ha csak-
ugyan egyetemesen elfogadott énekes könyve leend, jó-
előre kell gondoskodnia énektanitók, ének vezérek s ta-
nárok kiképeztetéséről. De ez csak egy, e célra létesí-
tendő, minden más természetű tantárgyak tanulásától 
ment intézet létrehozatalával eshetik meg. Képezdéink-
ben a dívó tantárgy-halmaz miatt ily zenei képzés ki 
nem vihető, tehát csakis önálló ének-zene-képezde old-
hatja meg e föladatot. Miként történjék egy ilyen ének-
zene-képezde fölállítása, fejtse meg ezt is a/ énekbizottság, 
legalább gondolkozzék felette, és gondolkozzék arról is, 
hogy ha majd az egyházi énektanítás szakértő vagy képzett 
énektanitók által fog végrehajtatni, az azokra való fel-
ügyelet ne a mostani gyarló módon, hanem ugy történ-
jék, mint azt az énekügy komoly volta hozza magával, 
tehát ne oly vizitationalis módon, mint jelenben, hanem 
egyházkerületenként egy énektanfelügyelő által történjék. 
Egy énektanfelügyelőre, azon esetben, ha az egyházi 
éneklést a külföldi mivelt protestánsok példája szerint 
akarnók felekezetünkben előre vinni, igen sok várna. 
Hogy mi dolgok, mi teendők várnának reá, azt, ha 
szükség leend, majd elmondjuk. 

A miket jelenben itt leihoztunk, azok csak elhin-
tett magvak; lehet, hogy sok idő kell kikelésük és 

gvümölcsözésökre; de hogy ezeknek, az egyházi élet 
fejlődése s a kor folytonos előhaladása következtében 
meg kell történniük, tagadhatlan. Ezért óhajtandó, hogy 
a magyar ref. éneklés tökélyesitésének módja, elővitele, 
a külföldi mivolt prot. egyházak éneklésével egy szín-
vonalra való állítása, a szakértők által beható vizsgálat 
tárgyává tétessék s mint oly nemes eszköz, mely által 
híveink vallásos életére, érzelmére különösen hatni lehet, 
minden áron korszerüsíttessék, nehogy e részben is a kül-
föld által, mely a magyar életerős népről eddig sajátságos 
véleményt táplált önmagában, elmaradottaknak, ósdiak-
nak,beszélni sokat, de tenni keveset tudóknak tekintessünk. 

Szép feladata volna az énekbizottságnak, ha becses 
figyelmét temetkezési rendszerünkre is kiterjesztené s 
eszközölné annak az egész felekezetben helyesebb kivi-
teli módját. A mi temetésünk jelenben kisebb nagyobb 
mértékben látványosságnak mondható. Már maga az 
utcákon véghosszig való éneklés, csakis arra való, hogy 
lássa minden halandó, mily cifra koporsót visznek a még 
sokszor cifrábban és nevetségesebben öltözöttek. Hát az 
nem vérlázító, mikor az énekvezér mellett, esőben, hóban, 
viharban, fergetegben, sárban, meg kitudná miben, a 
szegény, gyenge, ruhátlan tanulók segédkeznek, és nem 
boszantó, hogy ők azt ingyen teszik sok helyen? Hány 
gyermek lett már áldozata az efféle mihaszna ingyenes 
szolgálatnak ? hányszor vannak a jó igyekezetü tanulók 
még jóravaló helyeken is kitéve a temetési zaklatásoknak, 
el és ott hagyva tanóráikat ? kérdés : tartoznak-e ezzel, 
melyik canon kötelezi őket erre ? Nagy gyarlóság és 
végtelen szükkörü belátás keli ahhoz, hogy az ily teme-
tési rendszert tovább is eltűrjük. Ezt is meg lehet, sőt 
kell is megváltoztatni, csak figyeljünk Genfre. 

Látnivaló az itt körvonalozottakból, hogy ha ko-
molyan veszszük -— a mint hogy illik is venni — a ma-
gyar ref. énekügyet, ez maga megérdemelné, hogy külön 
e célra egy convent tartassák ; de látnivaló más rész-
ről az is, hogy az énekeskönyv újítása ezen elvek meg-
testesitése nélkül keveset ér. Ha az énekügyi bizottság 
— mint hisszük és gondoljuk is — az ilyféle dolgokban 
jártassággal nem bír : gondolkozzék oly conferentiáról, 
melyen ezek szakértők által vita tárgyává avattassanak 
föl. Igy, a hogy vagyunk, tovább lenni erélytelenség s 
gyavaság lenne. Látjuk a gyakorlati életben nap-nap 
után, hogy minden jóravaló megpendített eszmét egy-
letek alakulása követ, az eszmék kivitelére csak ugy özön-
lenek az áldozatok, vagyis önkéntes adakozások, min-
denfelé életjelenség, mozgás, küzdelem, csak a magyar 
reformátusoknak nevezettek alusszák dicső álmukat ének-
lésük fejlesztésére nézve. Szomorú dolog — de igaz ? 

Bezárólag rnég az énekbizottságot, — miután bírjuk 
az elnök ur becses igéretét, hogy nem sokára életjelt 
adnak magukról, — arra kérjük, a fentieken kivül még 
azt is óhajtanok, hogy az úgynevezett három napos 
sátoros ünnepeket egy naposra reducáltatni eszközöljék. 
A scót puritánok be tudják érni egy napos ünneppel, 
miért ne követhetnők példájokat ? A szegény adózó 



népnek mennyire hátrányára van a két-három napos 
ünnep, s mennyi előnynyel birna annak egyszerűsítése 
jelen életviszonyok közt, mikor gerendájuk az adó alatt 
majd leszakad, azt csak azok tudják, kik köztük élnek. 
De más részről is kevesebb ünnepek kevesebb énekanya-
got igényelnek s ajánljuk az illetőknek, hogy annak 
egybegyűjtésénél csakis a vasárnapi és köznapi énekre 
fektessék a fősúlyt, a többi másodrendű dolog. Egyéb-
iránt, mint emiitők, szükségesnek tartjuk, hogy minden, 
az uj énekes könyvbe felveendő ének, a szakértő kö-
zönséggel folyóiratokban vagy lapokban, ha másként 
nem lehet, közöltessek. Nem hisszük, de nem is kíván-
juk, sőt tiltakozunk is az ellen, hogy holmi revidealt-
féle énekes könyvhöz hasonló monstrum legyen eredménye 
az énekbizottság működésének. 

Ivánka Sámuel. 

Keresztény vagy keresztyén ? 
Nt. Szerkesztő Ur ! A „Keresztény Magvető* cí-

mével összeköttetésben nagybecsű lapja f. évi egyik 
számában felvetett eme kérdésre elmondottam ugyan 
nézeteimet a 6-ik számban, de szíveskednék nekem 
mindamellett néhány szót engedni e helyen, nem azért, 
mintha irtó luiborut vettem volna célba a keresztyén 
kifejezés ellen s a kérdést újra felvenni akarnám, ha-
nem hogy felelhessek egy keresztyén hitharcos táma-
dásaira, ki a keresztényt semmiképen sem szívelhetvén, 
az ellen a „Magyar Prot. Egyh. és lsk. Figyelő* márt.-
áprilisi füzetében három évszáz keresztyéneivel egyesül-
ten jelenik meg, hogy okvetlen legyőzze. 

Vári Szabó Sámuel, tiszaföldvári ref. lelkész a 
nevezett folyóiratban ,keresztyén archeiyponok* című 
cikkében, hogy kimutassa az általam, e lapok hasábjain 
szép hangzat kedveért és más okokból védett keresztény 
szó használatának jogosulatlanságát, mintegy 50 írót 
idéz a 15-ik száztól elkezdve a jelenkorig, kik mind ke-
resztyént írtak s cikkét így végzi : „A keresztény szóra 
egyetlen egy adatra sem találtam. De hát a szélsőségek 
— a róm. katholicismus és unitarisrnus — egymást ta-
láljak. Ez utóbbiak nem simulnak, legalabb nem a 
,,Keresztény Magvető'' szerkesztője, Péterfi Dénes, egy 
gyermekhez illő tepikában, de még amaz épérzékü nép 
ezrei sem, melyek Erdély keleti bércei közt lakoznak. 
Ugyan nem elpirulás volna-e tisztemben, ha a balaton-
vidéki szülötte földem népe épérzékeire (óma, szórna, 
szóga, szógaló, kódus, szíva) hivatkozva, a nyáj vezetné 
pásztorát. * 

Az embernek önkénytelenül a sibboleth és szibbo-
leth s a homoousios és homoiousios jelszavakat juttatja 
a fennebbi hang eszébe, s még komolyabb következ-
ményektől kellene tartani, s csaknem félni, hogy a 
szegény Ephraimiták és Arianusok sorsára jut, ha már 
t. i. a másik részen mind olyan gileadbeli magatartású 
és athanasiusi szellemű férfiak lennének, mint cikkíró. 
En a tárgyhoz csupán nyelvészeti szempontból szólót- | 

tam. De hát most látom, hogy a keresztyén szó néme-
lyekre, legalább cikkíróra nézve valósággal egy sibbo-
leth, mely mellett való lelkesedésében ilyen okos argu-
mentatióra ragadtatik : „A keresztény szóra egyetlen 
egy adatra sem találtam. De hát a szélsőségek — a 
róm. katholicismus és unitarisrnus — egymást találják.® 
No azt egyszerű gondolkodással még csak távolról sem 
sejtette volna az ember, hogy a róm. katholikusokkal 
ugyanazt a szót használni bűn. Jaj nektek dunántuli 
lutheránus és erdélyi református igehirdetők, kik énekes 
könyveitekben vagy a szószéken katholikus keresztényt 
talaltok ejteni. Ily előzmény után készen lehetünk rá, 
hogy cikkiró az igazhivő protestáns világot, hogy a 
katholikusokkal való találkozástól megmentse, egy uj 
vallási nyelvvel fogja meglepni, melyben analógia utján 
következtetve ily szavak foghatnak különleges helyet 
elfoglalni: keresztyelés, keresztyviz, keresztyapa, kereszty-
gyermek' stb. 

Mi már csak megmaradunk mostani nyelvünknél 
s ezután is találkozni fogunk a keresztény szó hasznala-
tában a katholikusokkal s cikkírónak megengedjük to-
vábbra is azt a gyönyört, hogy célozgasson az unitáris-
musnak a róm. katholicismussal való találkozására; hanem 
annyit megsugunk neki, hogy az ő háza benn ég s a 
mi keresztény szóban való találkozásunk, mely csak formai, 
más valami, mint az ő és a hozzá hasonlóan gondolkozók 
keresztyénségének találkozása a róm. katholicismussal a 
kereszten való elégtétel hitében. Csak ne irtózzék oly na-
gyon a katholicismustól, mert bizony többször találkozik 
vele, mint én, teszem abban is, hogy a népet „nyáj-* nak 
nézi, melyet csak vezetni kell, de épérzékeire hivatkozni 
vagy tőle tanulni, gyerekes dolog. 

Es itt már nyelvészeti álláspontjához érve, szóljunk 
arról is. Cikke záradékával mintha zavarba akarná hozni 
az embert. Ha nyelvészeink olvassák, még be kell lát-
niok, hogy tévúton járnak, s Szarvas Gábort e fölismerés 
tán bűs könyekre is fakaszthatja. „Óma, szórna* stb., 
hogyan is hivatkozhatni „elpirulás* nélkül a népre, mely 
ily hibásán beszél ? Hanem azt cikkírónak se fogjak 
balaton-vidéki földiéi megköszönni, hogy a miért egyes 
hangzókat más rokonhangzókkal felcserélnek, és némely 
mássalhangzókat elhagynak, tőlük az épérzéket a nyel-
vet illetőleg megtagadja s ignorálja a szóképzésben a 
népszellem egészségesen alkotó erejét, melyet én a 
keresztény szóra nézve különösen respectálok. 

Nem csináltak ebből régen sem dogmai kérdést, 
a mint épen a cikkiró által felsorolt példák is bizonyít-
ják, mert hisz a mult három száz protestáns irói együtt 
használtak Pázmánnal és más katholikus írókkal a ke-
resztyént, épen mint most az unitáriusok a katholikusok-
kal a keresztényt. S ne csináljunk abból dogmai kérdést 
most se, hanem hagyjuk, hogy kiki ízlése és belátása 
szerint használja és írja az egyiket vagy a másikat. 

Ezek után nincs egyéb mondani valóm, mint az 
a keresztényi figyelmeztetésem a cikkíróhoz, hogy más. 
kor mielőtt nyelvészettörténeti leckék adásába bocsát-



kőznék, tanulja meg a szók helyes értelmét, s főleg, 
hogy mit jelent „topika."-

PéterJi Dénes. 

Az „Unbewuss t" bölcsészete. 
( F o l y t a t á s é s v é g e . ) 

De e szellemi tényezőnek csak jelenlétéről győ-
zött meg Hartmann , nem egyszersmind mivoltáról. 
Mihelyt az élet magasabb formáinak megfejtésére alkal-
mazza a tudattalant, azonnal érezhető lesz annak ügye-
fogyottsága. Magának a teleologiának fogalmi levezetése 
az Unbewusstból kilábolhatlan zavarokba, bonyolódik. Az 
aki nem tervez, nem hasonlítgat, nem tapasztal, nem 
emlékezik, de egyszerre lát és cselekszik, az mégis a 
lehető világok közül ki tudja választani a legjobbat, 
abban megvan a való és lehető világok minden esz-
méje, az az okok véges láncolatát teszi a végcél 
eszközévé s ha mégis valami baj esik, a csak tőle 
függő véges világban, sőt egy kis féreg testében, 
mindjárt ott terem, helyrehozni a hibát vagyis ott 
volt akkor is, mikor a hiba elkövettetett. Y \ minden-
ható Unbewusst bölcsen takarékoskodik az erővel, 
amit kevesebb munkával végezhet , annak előnyt 
ad mások felett, amit egyszer létrehozott, azt nem 
hagyja többé kárba veszni, így az anorganicus termé-
szet törvényei uralkodnak az organismusbati is, de már 
itt egy felsőbb törvény szolgálatában. S mégis vannak 
kivételes esetek, midőn eltér a maga által adott sza-
bálytól, szokatlan erőfeszítést tesz. Mindenesetre célsze-
ruleg jár el akkor is, ezt kénytelenek vagyunk meg-
engedni, miután a tudattalannak céljait a mi gyarló 
tudatunk nem foghatja fel s még csak nem is panasz-
kodhatunk, miért engedi meg egy bolond zsarnoknak 
mészárlásait, miért üldözteti az ártatlanokat, nekünk ő 
felelősséggel nem tartozik, hiszen ő nem isten; tőlünk 
önzés csupán, hogy békételeukediink a mi kicsinyes ér-
dekeink mellőzéseért, a különben önzetlen Unbewusst 
vajmi keveset hajt a milliók jajveszékelésére, elég hálá-
val tartozunk neki azon leereszkedésért, hogy könnyebb 
sebeinket begyógyítja. 

Hartmannál nem hiányzik az igyekvés megmenteni 
az ember számára, amit lehet a jóból, szépből és igaz-
ból. De rendszerével nehezen illeszthető össze az er-
kölcsi s aesthetikai élet és természetnézlet; az igazság-
ból pedig még kevesebb marad nekünk, kiknek logi-
kánk csak utána sántikál a jóslátásu „Unbewusst8 pe-
gazus repülésének. Szerencse, hogy mégis akad valaki, 
akinek tudomása van a tudattalannak csoda dolgairól! 
Mi a szépet és jót illeti, ezek épen ugy ösztönön 
alapulnak, mint a madár remekelése a fészekkészitésben 
s közösek más szerves lényekkel. Közös még a tuda-
tosság is. Aristoteles s egy napraforgó csak külön-
böző fokozatokat képeznek a tudatosság lépcsőjén. A 
részvét, haladatosság, viszonzás, szülei szeretet semmi 
érdemlő erővel nem bírnak, hiszen egyikről sem tehe-
tünk, Ezek is csak eszközök egy általunk alig sejtett 

célra. Magában véve erkölcsi jó nincs, ez csak felfogás, 
csak ítélet, melyet a társas allapot kényszerít ránk 
Miután jellemünk alapja a tudattalan akaratban vau s 
akaratszabadságról empirikus charakternél nincs szó, va-
lódi erkölcsiség nem is lehető. Hova jutottunk Kant-
tól és Fichtétől ! ? Az akaratszabadságra mint követel-
ményre sincs többé szükség. Az erkölcsi törvény, mely 
Fichténél isteni lényeg volt, itt csak az emberi egye-
dek közt létrejött compromissum, mely mint ilyen is 
csak az itélő tehetség dolga ; voltaképen az ember tet-
teiről nem lehet felelős. Végre is az az én nem több, 
mint modus, minden önállóság nél ül. 

Hartmann bölcselete nem mondom, hogy követ-
kezetességben felülmúlná Schopenhauerét, de minden-
esetre haladás attól, közeledés Hegelhez. Azonban, mint 
ezt a Iíartmann-féle metaphysikai zűrzavarnak egyszerű 
ismertetése mutatja, a Schopenhaueri akarat s a Ilegel-
féle eszme egyeztetése nem sikerült. A két elv egyesí-
téséről egy absolut szellemben csak akkor gondosko-
dik már Har tmann , midőn maga meggyőződhetett , 
mennyire nem gondolható egymás nélkül az akarat és 
képzet, melyeknek ő egymásiránti indififerenciát tulajdo-
nított s melyek közt, miután egy különös mythoszt 
gondolt ki egyesítésükre, a harc még most kezdődik iga-
zán. Bölcseletének befejező szavaiban azt veti Hartmann 
Hegelnek szemére, hogy dialektikájában összezavarja a 
tudatos és tudattalan gondolkozást; ő hát e külömbség 
éles feltüntetését tette könyvének feladatává. Félek, 
hogy Hartmann nagyon is erőszakolja e külömbséget 
s az alogicumnak a logicum ellenében igen sokat enged 
meg. Kevesebb hatás Schopenhauertói s több Hegeltől 
hitem szerint más és szerencsésebb eredményekre ve-
zetendett. 

Legtöbb megtámadásnak volt kitéve Hartmann 
bölcselete pessimismusáért, melyet ő hasztalan igyekezett 
mérsékelni egy kis optimismussal. A kiegyenlítés itt 
sem sikerülhetett és pedig a principialis ellenmondás 
miatt. Az ő pessitnismusa talán még kétségbeejtőbb 
azon kis világosság miatt, melyet a sötétség közé erő-
szakolt. S hozzá még a világprocessus végcéljává a 
boldogságot teszi. Egy oly világfolyamatban, melyben 
a buta akarat hatalmat a logikus eszme támogatni kény-
telen, legfeljebb lopva működhetik ellene, nem remél-
hető más vég, mint a boldogságra, kielégítésre törek-
vésében boldogtalan akaratnak megszüntetése, tehát a 
fajdalommentesség Nirwándja. A világban levő s a tu-
dalom emelkedésével hova-tovább érezhetőbb megha-
sonlás csak ugy nem vonná maga után a világnyomort 
s általános szenvedést, ha a kiengesztelődés nyomban 
kísérne minden szakadást, a harmónia minden dishar-
moniát, vagyis az vezetné a világnak — nem bánom, 
dialektikai — fejlődését. A festés, melylyel Hartmann az 
emberiség boldogtalanságát feltünteti, megrázó, költői 
szépségében végtelenül elszomorító. De a festményben 
csakis költői igazság van : sajátságos világításban van 
feltüntetve az emberi élet. Az empirikus adatok azon-



ban, melyeket a philosophus pessimismusa mellett fel-
hoz, hiányosak, s a subjectiv felfogást elárulják. Mily 
igazságtalanul itél a munka, a nemi szerelem, a barat-
ság, becsület, tudomány felett, hogy többet ne említsek, 
mily kevés érzéket mutat a természet szépségeiben s a 
művészetben található élvezetek iránt, mennyire nem 
tud nála a világundor, az élet tökéletlenségeinek érzete 
humorrá nemesülni. Igen, megengedem én is, hogy az 
életben sok szenvedés van, sőt hogy a fájdalom túl-
súlyban van az örömök felett, de — kérdem — le-
hetne-e öröm fájdalom nélkül ? Ez psychologiai ellen-
mondás. A világ nyomora növekedőben van, azt is 
megengedem, de főleg azért, mert a boldogságot ér-
zéki úton keresi legtöbb ember. De bizom az emberi-
ség jövendőjében, hogy a nyomorúság megkeresteti 
vele a gyógyírt , mely nem más, mint erkölcsi rendel-
tetésünkről való meggyőződés s a minden meghason-
lást kibékítő szeretet. Oly morrállal azonban, mely a 
lemondásban kimeríti egész gyógyszertárát , nem váltjuk 
meg a világot. 

Dr. Bihari Pcter. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Felelet a Vázlataimról irt bírálatra. 
Nehogy a t. olvasó közönség azt vélje, hogy 

hallgatásommal egészben, vagy csak részben is helyes-
nek, megallhatónak tartom Czinke István urnák azon cik-
két, melyet „Vázlatok közöns. ünnepi és alkalmi egy-
házi beszédekhez* című munkám ismertetése alkalmá-
ból e lap í. évi 13-ik számában közzé tenni jónak lá to t t : 
a szerkesztőség kegyes engede'mével, a mennyire csak 
lehet röviden, ím válaszolok ama kemény cikkre. 

Mindenek előtt ama cikk könyvemet ismertető 
részét kívánom észrevételeimmel kisérni és csak azután 
fogok áttérni azon kérdésre, a melyet Cz. I. ur köny-
vemnek irodalmi jogosultságára, szükségességére vonat-
kozólag feltesz. A négy hasábra ter jedő cikknek leg-
végén, körülbelül 30—40 sorocskában ismerteti Cz. I. 
ur munkámat, s ugy nagy könnyedén, mintegy fél váll-
ról, elmond arról mindent, a mivel, legalább saját fel-
fogása szerint, azt kisebbítheti. 

.Átolvas tam — így kezdi — e könyvet, annak 
mind a százhatvan vázlatát (mert négy külön szakasz-
ban ennyi van belé felvéve) figyelemmel s mondhatom, 
hogy nagyon semilyen benyomással tet tem le.4 Hát 
hiszen ez izlés dolga, mindenkinek tetszeni nem lehet. 
De azt mar mégis csak jeleznie kellett volna, mint is-
mertetőnek, hogy melyek azok a szakaszok, s a váz-
latok közül hány van egyikben, hány a másikban ? 

, Nincs az összes százhatvan tervelés között egyetlen 
megkapóbb, egyetlen kiemelkedőbb felfogású. A régi csa-
páson tiszteletre méltó szerénységben lépeget egymásután 
valamennyi.* Ha ezen állítása alatt azt érti Cz. I. ur, 

hogy azt a hibát, a melylyel rendszerint együtt jár a 
„megkapó®, a „kiemelkedő felfogás®, t. i. a szövegerősza-
kolást sehol nem követtem el: akkor teljes igazsága van. 
Az én könyvem segédkönyv akar lenni, s mint ilyennek 
egyáltalában nem feladata az, hogy tartalma „megkapó® 
legyen. A kinek ideje, nyugodt kedélye s arravalósága 
van : az ám igyekezzék, ha jónak véli, „megkapó, ki-
emelkedő felfogású tervelésre.® Hogy vázlataim a régi 
csapáson szerényen lépegetnek egymás után, az igaz. 
De hogy e szerénység Cz. I. ur előtt, dacára annak, 
hogy mondja, nem tiszteletre méltó : az bizonyos, mert 
ha az volna, nem megróná, sőt méltányolná. 

„Thémáí a lehető legközönségesebbek, melyek 
sokszor ismétlődnek is anélkül, hogy uj oldalról lenné-
nek bemutatva (lásd 98. stb. beszédeket).® „Sokszor 
feldolgozott textusok, többnyíre már más szerzőkből 
ismert felfogással. ® Hogy miért nem lehetett nem „kö-
zönséges® thémákat venni fel e gyűj teménybe : azt az 
előző pontban már jeleztem. Hogy a jelzett vázlatok-
nak nem thémai ismétlődnek, de thémáik tárgyalásának 
menetében van némi hasonlóság, ez igaz, de egyszersmind 
természetes is ; mert ugyanazon alkalomra, ugyanazon 
szerző több egyházi beszédet, tehát vázlatot sem készít-
het a nélkül, hogy beszédei vagy vázlatai között némi 
hasonlóság, vagy ha ugy tetszik, ismétlés ne legyen. 
Hogy az altalam felvett textusok már „sokszor feldol-
goztattak,® azt elhiszem, de hogy vázlataimban melyek 
azok, a melyek „más szerzőkből ismert felfogásúak,® 
azokat valóban szerettem volna megjelölve, s a szer-
zőket, a kiknek felfogásával egyeznek, műveiknek címé-
vel együtt megnevezve látni. Ugy hogy Cz. I. urnák 
nem azt kellett volna a zárjel közé írni : „lásd®; hanem 
ezt : „nézd®, ez és ez a szerző, itt és itt, már így fogta 
fel ezt a textust. Sajátságos is ott az a „lásd®. Az 
olvasó méltán válaszolhatná r e á : „mutasd®; „mert hi-
szen épen azért engedett a szerkesztőség e rovatban 
cikkednek helyet, hogy tájékozást nyújts főbb és lénye-
gesebb pontokban, az ismertetés végett felvett könyv 
felől.® 

„Felosztásai a két tagú kategóriák legsoványabb, 
legszellemtelenebb fajtájához tartoznak nagyobb részint.® 
Az igaz, hogy vázlataimban „nagyobb részint® két rész 
van felvéve, de hogy a „kéttagú kategóriák* „so-
ványak,® „szellemtelenek® volnának, csak azért, mert 
ké t taguak: azt Cz. I. umak senki sem fogja elhinni. 
Mert kérdem : nem ugy van-e, hogy e részek száma 
a propositiótól, vagy főtételtől függ ; s nem annyi részt 
kell-e felvenni, sem többet, sem kevesebbet, mint a 
mennyi a főtétel tartalmát teljesen kimeríti ? Miután a 
dolog így áll, a kéttagú kategóriáról lehet ugyan azt 
mondani, hogy a legáltalánosabb, vagy legközönsége-
sebb ; de nem azt, hogy mert ké t t agú : „sovány* és 
„szellemtelen®. Annyival kevésbé, mert az egyházi be-
széd-gyűjteményekben, legalább azokban, a melyeket 
én ismerek, ez a ,sovány* és , szellemtelen* kéttagú 
kategória túlnyomó. 



„Propositiói is nagyon egy mintára szabvák*. 
„Sehol egyetlen, a szólás kedvességébe öltöztetett tétel 
(természetesen főtétel) vagy felosztás; sehol mélység, 
sehol erő.4 Mielőtt ezen állításra felelnék, figyelmez-
tetnem kell a szíves olvasót azon fonákságra, a melyet 
Cz. I. ur elkövetett. Ugyanis először vázlataimnak tlié-
máiról, azután textusairól, azután felosztásairól és végre 
propositióiról szól. Hogy követhet el ily homilétikai botlást 
az, aki mint szakértő, könyvismertetést mer elvállalni ? Hi-
szen az lett volna az észtani rend, hogy először szóljon 
a textusokról; azután a miket a textusok magukban fog-
lalnak, a thémákról ; azután a thémák alaki kifejezéseiről: 
a propositiókról, és végre a részekről ? Hogy igényel-
het az olyan ismertető valami meggyőző erőt észrevé-
teleinek, a ki így tévedhet ? 

Az igaz, hogy az én propositióim egyszerűek, ter-
mészetesek, keresetlen, de lehetőleg találó szavakkal. 
Első és fődolog levén a főtételnél, hogy az a thémát tel-
jesen kifejezze, én erre igyekeztem. És ez szerintem 
nem hiba, sőt előny ; az lett volna hiba, ha a főtétel „a 
szólás kedvességébe* öltözött volna ugyan, de a thémát 
nem foglalta volna magában. Különben az áll, hogy 
minél cifrább, keresettebb a főtétel, rendszerint annál 
kevésbé jó, bárha a helyesség és szépség nagyon össze-
fér. Szerettem volna, ha Cz. I. ur legalább egy-két 
példát hozott volna fel arra, hogy hol s melyik vázlat-
ban nem fogtam a textust oly mélyen fel, mint a mint 
felfognom lehetett és kellett volna. 

„Nagyobb homilétikai kihágásokat — írja tovább 
Cz. I. — nem követ ugyan el, de olyféle meditálási eré-
nyei sincsenek, melyek erősebb lelki vajúdásnak, a textus 
mélységein való hosszas búvárkodásnak szoktak lenni 
gyümölcsei.8 

Hogy nagyobb homilétikai „kihágásokat" nem kö-
vettem el, ezen dicsérő kifejezését Cz. I. urnák köszö-
nettel venném, ha az ő fennebb jelzett homilétikai „ki-
hágása" azt a jogos kétséget nem támasztaná bennem, 
hogy Ítélete talán még nem is egészen megbízható. 
Vajúdni — mint Cz. I. ur mondja — az igaz, nem 
szoktam, de tisztességesen gondolkodni bibliai szöve-
gek vagy más eszmék mélységei felett, már természe-
tesen ez irányú lelki képességeimhez mérten, nekem is 
szokásom. 

Az pedig ismét homilétikai szabály, hogy olyan fába 
ne vágja a fejszéjét senki, a melyből ki nem húzhatja. 
De meg mire való volna egy segéd-, tehát a munkát 
könnyítni hivatott könyvbe oly nehéz és mély tartalmú 
textusokat venni fel, a melyek felett annak is, a ki 
használni akarja, bizonyos mértékben „vajúdni" kellene? 
Hogy azonban az én általam felvett textusokban mély-
ség, erő nem volna: azt már csak annálfogva is teljes 
joggal tagadom, mert Cz. I. nem mutat fel, mint állí-
tását igazolót, egyetlen egyet sem. 

Hogy ilyen „vázlatot" tizet-tizenkettőt bárki ké-
szíthet, a ki egy kevés homilétikai gyakorlottsággal ren-
delkezik, ez az állítása Cz. I. urnák azt bizonyítja, hogy | 

vagy túlbecsüli saját képességét, vagy nem tudja, hogy 
tulajdonképen miről van szó. Már annak aztán igazán 
„vajúdni" kellene, s már a harmadik héten, ha előbb 
nem, minden kétségen kívül ki fogna merülni, ki azt a 
munkát megpróbálná. En kevés hijján 12 évi rendes 
lelkészkedésem alatt készítettem azokat az egyházi be-
szédeket, a melyeknek a közlött vázlatok kivonatai. A 
kivonatoláshoz 1879-ik évben kezdtem. De hiszen mi 
vagyok én, és mik lehetnek az én képességeim Cz. úr-
hoz és képességeihez képest ? 

Azon dicséretére Cz. I. urnák, hogy „jóravaló nép-
szerű egyházi beszédeket tudnék készíteni," azt jegyzem 
meg, hogy annak, a fentebbiek után, nem hogy jelen-' 
tősége, de értelme sincs. Hogy tudna az jó egyházi 
beszédet készíteni, a kinek a vázlatai oly hitványak, 
mint a minőknek Cz. I. ur az enyémeket feltüntetni 
igyekszik ? Csak nem hiszi talán azt a homilétikai kép-
telenséget, hogy maga a stylus elég arra, hogy valaki 
jó egyházi beszédet írhasson? Igaz, hogy a „szólás ked-
vességébe öltöztetett irály", sok, és gyakran lényeges 
hibát is eltakar, de azért mégis csak hiba marad, a mi 
hiba. Correct dispositió, jó gondolatok, szabatos, még 
ha lehet, szép irály : teszik a jó egyházi beszédet. 

Most térek már át Cz. I. urnák azon, legalább is 
merész állítására, hogy munkám „sem irodalmilag nem 
jogosult, sem gyakorlatilag szükséget nem pótol." Ezen 
állítás első részét azzal bizonyítja, hogy így szól: „ha-
tározott kórjelenségnek találom, irodalmi szempontból 
pedig tekintet nélkül elítélendőnek, hogy valaki vázla-
tokkal, tehát be nem végzett művekkel lép ki a nyilvá-
nosság szinterére." Szerinte tehát a vázlatok nem be-
végzett művek. Nem tudom, hogy gondolkozik ő, de én 
határozottan tagadom, hogy volna vázlataim közölt 
csak egy is be nem végzett ; ha talált közöttük olyat, 
miért nem jelölte meg azt is a többi állítólagos fogyat-
kozásokkal együtt ? Szerintem az én vázlataim, mint 
vázlatok, a magok nemében bevégzettek, egészek, követ-
kezéskép irodalmilag jogosultak. Valami különösnek 
tűnik fel előttem, hogy Cz. ur, noha tudja, hogy a váz-
latok, mint olyanok, az által, hogy nálunk itt-ott szét-
szórtan, a német irodalomban pedig, igaz jó részben 
perikopákra vonatkozólag, egész kötetekben jelentek s 
jelennek meg, irodalmi jogosultságot szereztek : ezt a 
jogosultságot az én munkámra nézve, mert csak vázla-
tokat tartalmaz, kétségbe vonja, sőt tagadja. Vagy ta-
lán Cz. ur szerint azok sem jogosultak ? Hát hiszen 
akkor állítsa Cz. ur bátran az én munkámról is ; úgy-
sem fogja elhinni senki. 

Azokat, a miket a „Vázlatok" előszavaban leírtam, 
azon összefüggésben, a mint leírtam, most is hiszem, s 
fentartom. Legfeljebb azt teszem hozzá: a kinek nem 
szűre, ne vegyen magára. 

Hogy pedig a „Vázlatok" „gyakorlati szükséget 
nem pótol", annak az állitásnak hiábavalósága, tartha-
tatlan volta, első tekintetre is látható. Ezen állításhoz, 
helyesség, s alaposság tekintetében nagyon közel esnék, 



ha valaki azt az állítást kockáztatná, hogy a bibliai 
egyezményes szó- és szövegtáraknak, vagy a kész egy-
házi beszédgyüjteményeknek, nincs gyakorlati hasznuk. 
Ugy-e ezt az állítást Cz ur is megmosolyogná ? Pedig 
tessék elhinni, hogy a saját állítása épen ilyen. Ama 
szó és szövegtárak sem szükségesek annak, a ki dol-
gozni szeret s kinek van ideje, még pedig sok, az 
egyházi beszéd készítésénél; ott van a biblia, keresges-
sen, kutasson benne; a ki pedig dolgozni nem szeret, 
az a kész szövegről sem fog predikátiót írni. íme, ilyen, 
szakasztott ilyen az ismertető Cz. okoskodása, a midőn 
az én vázlataim használhatóságát kétségbe vonja. Ez az 
okoskodás nem helyes, s nem állhat: nem helyes, nem 
állhat tehát az övé sem. Igen, vagy minden segéd-
könyvre áll a Cz. ur állítása, vagy egyre sem. Én ez 
utóbbit hiszem, és állítom, hogy bizony e vázlatok hasz-
nálhatók 5 mert ha a vázlat megvan, annak kitöltése, 
a tehetségesebb és dolgozni szokott lelkészre nézve 
ugyan csak szükség esetében, a kevésbé tehetségesre 
nézve pedig bármikor is, könnyebb, mint ha csak tex- 1 

tust kapna, vagy ha valamely kész egyházi beszédgyiij-
teményből dolgozna át, vagy tanulna meg egyet. Aztán I 
az is figyelembe veendő, hogy még nincs is módjában 
minden, kivált falusi lelkésznek, a kész egyházi beszéd- , 
gyűjteményekből egész könyvtárt tartani. Milyen jó 
tehát, ha legalabb vázlatok, bőven állanak rendelkezésére. 

Annak nyomatékosabb bizonyítására, hogy a „Váz-
latok" használhatók, közölhetnék itt néhány nyilatkozatot, 
a melyeket vázlataimra, gyakorlati téren működő, általam 
személyesen nem ösmert, de a távolból, és ösmeretlenül 
is tisztelt lelkészek a postautalvány szelvényén, vagy 
levélben tettek. 

E nyilatkozatok annál értékesebbek, mert nem 
most, a Cz. ur bírálata megjelenésekor, hanem, a mint j 
a postabélyeg is bizonyítja, ezelőtt hetekkel tétettek. 1 

Meg vagyok győződve, hogy egykor, ha mint önálló 
lelkész éveken keresztül fog Cz ur működni valamely 
gyülekezetben, be fogja látni e vázlatok használhatóságát, 
bármennyire állítja is most, hogy azokat soha ki nem 
dolgozza. Ha majd az az idő elkövetkezik, s ha addig 
a jó Isten megtart : legyen olyan szíves Cz. ur, hogy 
mostani szemeszöktében való támadásának expiálásául 
tudassa velem, hogy: „hasznalom már a vázlatokat.* 
Addig pedig ajánlom magamat. 

Aagy Lajos. 

B E L F Ö L D . 
A felsőszabolcsi ref. e. megye tavaszi 

gyűlése. 
Hogy tudósítói tisztünket hiven teljesíthessük, meg 

kell említenünk, miszerint a rendszerinti gyűlés előtt való 
napon, márc. 22-én, lelkészértekezlet tartatott, melyen 

az elhunyt, illetve lemondott elnök helyett elnökül vá-
lasztatott Vitéz Mihály kemecsei lelkész. Felolvastatott a 
pénztári állásról szóló kimutatás, mely szoros megvizs-
gálás végett egy bizottságnak adatott ki. Beterjesztetett 
az eddig besz -rz itt könyvek címjegyzéke s körözése el-
határoztatott Mintegy 200 frtig ismét megrendeltetett 
számos könyv; jelesül: a', akadj.nia, magyar történelmi 
társulat, természettudományi társulat kiadványai s 
más vallásbölcsészeti, egyháztörténelmi, hazai történelmi 
müvek. Elnök jelenté, hogy Nagy Lajos kisvátdai lel-
késztársunk azon ajánlatot tette, miszerint bekövetke-
zendő halála esetére, értékes, számos becses művet tar-
talmazó könyvtárát a lelkész-egyletnek hagyományozza. 
A nagybecsű ajánlat éljenzéssel fogadtatott s határozatba 
ment, hogy e szép ajánlatot jegyzőkönyvileg kell meg-
köszönni. Megtörtént. Óhajtásunk azonban az, hogy 
miután e becses műveket az adományozó lelkésztárs 
szívesen kölcsönzi ki bárkinek is olvasás, tanulmányozás 
vége t t : ennélfogva sokára jöjjön el az alkalom, hogy 
az egylet tulajdonjogát érvényesítse. 

* 

A tulajdonképeni gyűlés márc. 23 — 24-én Lukács 
Ödön esperes és Ujfalussy József segédgondnok elnök-
letök alatt tárgyalta le a mult gyűlés óta, népes egy-
házmegyénkben felhalmozódott bajokat és panaszokat, 
116 számra terjedő jegyzőkönyve szerint ; mely j. k. 
szám egy kis kerületi gyűlés jegyzőkönyvébe is beillenék. 

Az esperesi jelentés első száma alapján b. e. Dr. 
Révész Imre emlékezete e. megyénk jegyzőkönyvében 
megörökít tetet t ; mit nemcsak tudományos, lelkipásztori 
s hazafiúi érdemei követeltek tőlünk ; hanem azon körül-
mény is, hogy a haza és a magyar reform, egyház e 
kiemelkedő oszlopférfiának bölcsője e. megyénk egyik 
egyházában, — Ujfehértón — rengett. Áldás emléke-
zetén ! 

A mult gyűlés óta megejtett szavazások által meg-
választattak : tanácsbiróvá Szahó Ferenc pazonyi, e. ke-
rületi képviselővé Gonda Balázs berceli, a tanügyi bizott-
ság elnökévé Buzik Zsigmond dögei, e. megyei aljegy-
zővé Nagyváthy Ferenc kéki lelkészek, kik a jelen gyű-
lésen feleskettettek. 

Rohodon Körtvéfáy Péter lelkész elhunyván, emléke 
megörökíttetett. A rohodi egyház egyhangúlag Takács 
Gyula nyíregyházai segédlelkészt Választván rendes lel-
készül, nevezett atyánkfia ez állásában örömmel erősít-
tetett meg. 

A berencsi egyház Kovács Péter ajaki papot vá-
lasztván lelkészül, Ajak leányositása elvben elfogadtatott; 
a módozatok kidolgozására küldöttség neveztetett ki. 

Ez ügygyei kapcsolatban az esperes és segédgond-
nok indítványt terjesztettek a gyűlés elé. Előbbi az 
iránt, hogy a leányegyházba káplántanitó-e, vagy elő-
könyörgő tanitó rendeltessék ; miután az e. megyének 
szomorúan kellett tapasztalni, hogy a leányositott egy-
házak az előkönyörgő tanítók vezetése mellett elzüllot-



tek. Utóbbi, a segédgondnok t. i., a lelkészi fizetési 
minimumot 800 frtban megállapíttatni s a mely egyház ezt 
meg nem adhatja, az ilyennek affiliáltatását kimondatni 
kéri. Mind két indítvány véleményezés végett egy kül-
döttségnek adatott ki. Mi itt előre is megjegyezzük, hogy 
a rohamos Ieányositásnak barátai nem vagyunk. Nem 
pedig azon oknál fogva, mert a leányegyház elzüllött 
ekklézsia, mint fentebb is jelzénk. A protestáns szellem 
a mi időnkben különben is hanyatlóban van; nem sze-
retnők még a pislogó mécseket sem kioltani, nehogy 
a sötétség birodalma rohamosan terjedjen. 

Ugyancsak az esperesi jelentés szerint 23 község 
elöljárósága, mivel az iskolaügy körüli teendőikben hiven 
nem jártak el : Szabolcsmegye közigazgatási bizottságá-
nak bejelentetett, mely azonban e targyban semmit sem 
tett. Az e. megye elhatározta, hogy egy lelkes felhívás 
intéztessék a közigazgatási bizottsághoz, jeleztetvén, 
hogy ha a közigazgatási bizottság ily lanyhán jar el, 
az egyh. megye minden intézkedései sikertelenek ma-
radnak. 

Inditványoztatott, hogy a tanitói változások szün-
tethessenek be ; miután ezek főleg a kisebb egyházakat 
az örökös költöztetés által felette terhelik ; a tanügyre 
is károsan hatnak ; ennélfogva, hogy a hanyag tanítók 
a tanügyet ne hátráltassák most egyik, majd másik egy-
házban, felfüggesztessenek. Ez indítvány jövő gyűlésen 
fog tárgyaltatni. 

Bandár Miklós besenyődi tanítónak, — ki nemcsak 
iskolai teendőit végezi lelkiismeretes buzgalommal, hanem 
a felnőtteket is a téli estéken tanítja, magyarázatos fel-
olvasásokat tart, — elismerés szavaztatott és buzdító 
példa gyanánt, eljárása köröztetni rendeltetett. 

A hanyag tanítók az egyházmegyei szabályok ér-
telmében 1-ső, illetve Il-od fokú büntetéssel sulytattak; 
G. I. és S. P. hanyag tanítókra pedig a Ill-ad fokú 
büntetés alkalmaztatott, azaz elbocsáttattak. 

Hogy az e. megye a hanyag tanítók irányában a 
szabályt, melyet meghozott, alkalmazza, ebben csak 
következetes marad magához ; sőt a javulni nem-akarókat 
elbocsátani is teljes joga van; ezt is szívesen elismerjük. 
Meg kell vallanunk azt is, hogy ifjú és tevékeny espe-
resünk az az ember, ki a tanügyet hipp-hopp egy pilla-
nat alatt óhajtaná virágzó állapotra emelni a tanügyért 
is, meg a népért, a nemzeti mivelődésért is; mert a 
jó iskolát tartja ő is a nemzet leghatalmasabb emeltyű-
jének ; ennélfogva a hanyagságot e téren tűrni, nemzeti 
bűnnek tartaná. Mind igen szép ez az ő szempontjából 
is, általánosságban is. De nem szabad azt sem elfeled-
nünk, hogy midőn a tanitói pályán elvénült, elerőtlene-
dett s szorgalomban, kitartásban talán meghanyatlott 
emberek végelbocsátása, kenyér és kereset nélkül ha-
gyása jön szóba : ez igen komoly, megfontolást igénylő 
dolog. Mivé lesznek azok, a 20—25 — 30 évet a tanitói 
pályán töltött emberek, ha most vénségökre elmozdítja 
őket az e. megye s kereset és kenyér helyett koldusbo-
tot ad kezökbe ? 1 Más pályára nem mehetnek; mert 

abból már kivénültek. Hát mennek koldulni, peregrinálni. 
Sovány jutalom oly hosszú szolgálat után. De nem 
mentem én a bűnt ; hanem csak azt akarom mondani, 
hogy az átmeneti időkre nem lehet figyelemmel nem 
lenni; hiszen igy minden elvénült ember, minden pályán 
odadobatik vénségére a nyomor áldozatául. De ha a 
javíthatatlant elmozdítja a megye, ám tegye ; csak tartsa 
meg ügyében a kellő vizsgálatot, a mit a rablógyilkossal 
is megtesznek. Mert a canon. látogatóság jelentését én 
szabályszerű vizsgálatnak ily ügyben, mint egy tanitó 
végelbocsátása, el nem fogadhatom. A canon. látogató 
az esperes helyettese, megbízottja. A mit lat, hall, jegy-
zőkönyvbe veszi. Az iskolában talált eredményt bejegyzi. 
De a felett vizsgálatot nem tart, hogy : vájjon a tanitó-e, 
az élőjáróság-e, vagy épen a szülők-e okai az iskola 
rosz voltának; pedig ezek közül egyik ugy lehet ok, 
mint a másik. A rendszeres vizsgálat már arra való, hogy 
vádlottat és vádlót kihallgat s így bocsáttatik az ügy 
Ítélet alá, hogy adassék alkalom még a hanyagnak s bűnös-
nek is arra, hogy mentse magát, ha tudja. Ha nem tudja : 
lakoljon. G. I. és S. P. tanítók elmozdítása — szerintem 
— nem a szabályok s alkotmányos elvek megtartása 
mellett történt m e g ; mert formális vizsgálat nem tarta-
tott. Ezen eljárás pedig a „sic volo sic jubeö" elv alkal-
mazására vezethet, mi nem a mi prot. önkormányzatunk-
hoz való. 

Mint örvendetes jelenséget említem fel, hogy e. me-
gyénkben a jelen gyűlésen már még segédtanitókul is 
okleveles tanítókat alkalmaztak s az üres egyházak szintén 
képesített egyénekkel töltettek be. 

Kéken a templom menyezete leszakadt; de ember-
élet nem esett áldozatul. 

Bezdéden székperben küldöttség működött s az e. 
megyei törvényszék méltányos Ítéletet hozott. Székper! 
Még ma is ? 

Segédlelkészül előjegyzésért folyamodtak: Kolos 
Barna, Vass Mihály, Hatvani Pal, Molnár Ferenc, Hideg 
József. Előjegyeztettek. 

Jákón, eddig anyaegyház, legközelebb is 14 család 
elszegényedvén, idegen községekbe elszármaztak, szol-
gálatba álltak, mely miatt a jákói egyház is affiliáltatott. 
Szomorú jelenségek ! És mennyi van ilyen 1 Valóban 
nem szóbeszéd, nem költemény, hanem sajnos tapaszta-
lat az, hogy »pusztulunk, veszünk/ 

Nyír-Mada, hajdan híres, fényes, egykor püspöki 
egyház, szintén a romlás, az enyészet szélén. Adóval 
túlterhelve kínlódik s zaklattatik az adóbehajtók által. 

Igazán, a tudósítónak az a szomorú tiszt jut ma 
bőven, hogy csak sajnos eseményekről tehet jelentést. 
Ilyen egyebek közt az is, hogy a m. kir. közmunka- s 
közlekedési miniszter a lelkészeket a közmunka kötele-
zettsége alól Szabolcsmegye törvényhatóságához intézett 
iratában fel nem menté. Nem akarunk mi kiváltságokat vin-
dikálni magunknak, vagy épen kiváltságos rendet képezni 
az államban. Isten mentsen 1 De azt hiszszük, hogy a lelké-
szi kar általában tesz annyi szolgálatot a hazának, a 



nemzetnek, az államnak, a sok katonai, árvaügyi, szegény-
ségi, statistikai s több efféle okmányok és adatok kiszol-
gáltatásával évenként, mint az az állampolgár, a ki hat 
ökörrel csinálja az utat egy két nap egy évben. A főt. 
e. kerület fog felkéretni, hogy e tárgyban orvoslásért 
az országgyűléshez irjon fel. 

Számos egyház anyagi ügyeinek rendezésére kül-
döttség menesztetett, a mint ez nálunk már szokás. Be-
adják majd a jelentést. Ennek alapján végzés hozatik. 
A helyi e. tanács a határozat foganatositásara utasítva 
lesz; de nem tesz semmit. Majd 3—4 év múlva az 
ügyek megint a zöld asztalra kerülnek. Jó lenne az 
eféléknek valahára már elejét venni 

Voltak még törvényszéki ügyek is ; de jobb azokat 
elhallgatni. 

Görörnbei Péter 

A vértesaljai egyházmegye közgyűlése. 

Egyházmegyénk f hó 5-én K.-Nyéken tartotta 
közgyűlését, melyen dacara a járhatlan utaknak s kelle-
metlen időjárásnak, csaknem minden egyház képviselve 
volt, mi eléggé mutatja, hogy a vértesaljai gyülekezetek 
az egyházi ügyek iránt meleg érdeklődéssel és ker. 
buzgósággal viseltetnek. Különösen fokozta az érdeklő-
dést az, hogy újonnan választott főgondnokunk, Ke-
nessey Kálmán miniszteri tanácsos ur, ezen a gyűlésen 
foglalta el az elnöki széket. 

A gyűlést, Koncz Imre főesperes ur, segélyt esdő 
imája után megnyitván, legelsőbben is a főgondnok 
meghívására egy küldöttséget nevez ki. A küldöttség, 
Kenessey Kálmán úrral visszatérvén, főesperes úr igen 
csinos kis beszéddel üdvözli, mely beszédet, legalább a 
főbb vonásokban, a mint emlékemben maradt, szabad 
legyen ezennel bemutatnom: 

„Méltóságos Főgondnok ur s nt. egyh. m. köz-
gyűlés! Ha egy hadsereg győzelemre akar jutni, nem 
elég annak nagy száma, nem elég hősies bátorsága, ha-
nem kell, hogy legyen egy bölcs vezére, ki azt diadalról 
diadalra vezesse. Ha egy nemzet nagygyá akar lenni, 
nem elég annak messze kiterjedő birodalma, nem elég 
népeinek milliói, hanem kell, hogy legyenek nagy em-
berei, kik a tudomány, művészet, ipar s kereskedelem 
terén, mindent megtegyenek, a mi a nemzetet nagygyá 
s virágzóvá teendi. I la egy vallásos társulat az erkölcsj 
magaslatra akar felemelkedni, nem elég, hogy az a 
társulat sok tagokat számláljon a maga kebelében, ha-
nem kell, hogy legyenek valasztott férfiai, kik erre a 
magaslatra felemeljék; legyenek férfiai, kik az erkölcsi 
tökéletesedést szemeik előtt tar t ják; legyenek férfiai, kik 
betölteni igyekeznek Idvezitőnk eme parancsát : „Legye-
tek tökéletesek, mint maga az Isten.* 

A történelem igazolja szavaim igazságát. Trójának 
volt egy Hektorja, ki a veszélyből megszabaditotta. 
Amerikának volt egy Washingtonja, ki a szabadság 
zászlóját magasan lobogtatta. A reformatiónak volt Zwing-

lije, Kalvinja, Lutherje, kik győzelemre emelték azt az 
eszmét, melyért előttök már oly sokan elvérzettek. 

A vértesaljai egyh. megyének is, egy vezérférfira 
van most szüksége. Egy vezérférfira, ki ez egyh. megyé-
nek virágzását, bölcs kormányzatával elősegítse. Hála 
az isteni gondviselésnek, mi ezt a vezérférfiut Méltóságod 
személyében megtaláltuk s most, midőn Méltóságodat, 
mint elnöktársamat úgy a magam, mint az egész egy-
házmegye nevében szerencsés vagyok üdvözölni : felké-
rem, hogy a főgondnoki széket, a szokásos eskü letétele 
után, méltóztassék elfoglalni/ 

A főgondnok az eskü letétele után, röviden, szí-
vélyesen köszönve meg a bizalmat, mely e hivatalra 
megválasztá, a közgyűlés éljenzése mellett az elnöki szé-
ket elfoglalja. 

Ugyanezen alkalommal foglalták el tanácsbirói 
székeiket Hollósy Karoly és Kemencky Karoly urak. 

A főesperesi jelentésből örömmel értesültünk, hogy 
úgy egyesek, mint egész gyülekezetek, igen sok szép 
jelét adtak a lefolyt évben áldozatkészségöknek. Az egye-
sek között ott tündöklik József főherceg, ki felekezetünk 
iránt, már több izben kimutatta nemesszívűségét. A 
gyülekezetek közül nem hallgathatom el Bicskét, mely 
15,000 forint értékben iskolát emelt, stb. De midőn 
egyfelől öröm fogta el szíveinket, az ur oltárára hozott 
ezen áldozatok hallatára, másfelől viszont örömeink közé 
a fájdalom érzete vegyült, midőn főesperes ur tudatá, 
hogy az etyeki gyülekezet a végmegsemmisülés szélére 
jutott. Etyek, ezelőtt nehany századdal egyike volt — ezen 
a vidéken — a legtekintélyesebb s virágzóbb gyüleke-
zeteknek, azonban a németség által annyira kiszoríttatott, 
hogy ma az egész gyülekezet csak 105 lelket számlál 
és miután ezen csekély lélekszám mellett, a legnagyobb 
erőfeszítéssel sem képesek iskolájukat a törvény kívánal-
mának megfelelőleg berendezni, a magas kormány ki-
mondta rá az ítéletet, hogy iskolája tőle elvétetik és ez 
által Etyeken az a kevés magyar is lassanként elnéme-
tesedik. Egyházmegyénk belátva azt, hogy ez iskolát 
nekünk, nemzetiségi szempontból minden áron fen kell 
tartani, elhatározta, hogy Etyek részére a kebelbeli 
gyülekezetekben gyűjtés eszközöltessék és egyúttal Etyek 
ügyét az egyh. kerület figyelmébe fogja ajánlani, azon 
édes reményben, hogy az egyh. kerület bizonyosan fog 
kijelölni utat és módot, mely által ezen, nemcsak fele-
kezeti szempontból, hanem nemzetiségi tekintetből is 
annyira szükséges iskola megtartassék. Volt egy törvény-
széki ügy is, de a melyet — mivel ez évben az egyh. 
kerületi gyűlésre nem fog kerülni — fel sem említek. A 
lelkész-özvegy-árva-pénztár áll 10,300 frt alaptőkéből; 
ez évben egy-egy özvegy 48 forint segélyben részesít-
tetett. 

Közgyűlésünk egy nap alatt véget ért, mi egyfelől 
híven mutatja, hogy egyh. megyénkben nincs baj ; mind 
a gyülekezetek, mind a hivatalnokok között, békés egyet-
értés uralkodnak ; másfelől pedig arról tesz bizonyságot, 
hogy a közgyűlést főesperesünk, páratlan ügyességgel 



tudja vezetni. Adjon az Isten minden egyházmegyének 
ilyen buzgó vezért, mint a milyennel mi szerencsések 
vagyunk — főesperesünk személyében — dicsekedhetni! 

Urházy Lajos. 

Skót ünnepély a hold-utcában. 
A legközelebbi szerdán (ápr. 13.) este családias, 

kedves és felemelő ünnepély folyt le a pesti skót-német 
református gyülekezet hold-utcai (17. sz.) iskolájának 
nagytermében, mely ez alkalommal szépen fel volt 
diszitve, falain virágokból s hímzésekből készült bibliai 
s üdvözlő feliratokkal, s a nagyterem, temérdek asztalá-
val és kényelmes székeivel egy angol elfogadó terem-
mé átalakítva. Az itteni skót missió elöljárói (élükön a 
pesti skót lelkész Rev. Andrew Moodyval) rendezték 
az ünnepélyt az anyaországból jövő három kedves 
vendég : Mr. Brown Vouylas, Rev. Róbert Smith és Rev. 
Norman Walker tiszteletére, kik hazulról egy nagy utat 
tevén Francia- s Törökországon keresztül, Pestet is, mint 
a skót missió egyik jelentékeny telepét meglátogattak. 
Az első vagyonos úri ember, buzgó egyháztag, Edin-
burgh egyik tekintélyes egyházának presbytere s a 
skót missió buzgó partfogója ; a két utóbbi skót lelkész, 
kik közül az elsőbb a skót missió megalakulásakor 
több évig faradozott Pesten, mint annak első munkása, 
s az itteni egyházi férfiak közt nem egy jó barátja van. 

Az ünnepély egészen angol vagy mondjuk, skót 
modorú volt. Kezdődött egy egyházi énekkel, melyet 
az egész társaság együtt énekelt s azután thea és hi-
deg étkek következtek, melyeket a gyülekezeti tagok 
fiatal leányai hordtak szét. Az ünnepély többi részét 
karéneklés és beszédek töltötték be. Az első üdvözlő 
beszédet Török Pál superintendens tartá, melegen kö-
szöntve a vendégeket, s szólva a krisztusi szeretetről, 
mely a legkülönbözőbb országok népeit egygyé, egy 
egyházzá teszi. Utána Kánig, a gyülekezet német lelké-
sze szólt, s nekik Mr. Brown Vouglas felelt (ki nejével 
és szép eladó leányával együtt volt ott), megköszönve 
a meleg és szerető fogadtatá t, melyben részesültek 
Egymást felvaltva szólottak még Iiau ur, az iskola ta-
nitója, ki egész üdvözlő beszédét versben mondta el 
(mely angol verset fordításban a vendégeknek azonnal 
fel is olvastatott) Rev. Moody a pesti skót lelkész (sok 
humorral), Rev. Smith, Rev. Walker, Györy Vilmos, a 
pesti ag. egyház lelkésze, Láng Adolf tápió-szentmár-
toni ev. lelkész és esperes és Biberauer ur, az egyház 
egyik hivatalnoka. Az angol nyelven tartott beszédek 
már külön karakterüknél fogva is nagyon érdekesek 
voltak; a minők a skótok beszédei szoktak lenni : 
egyszerűek, természetesek, szónoki pathostól mentek, 
adomákkal fűszerezve, humorosan elmondva. 

A beszédek közben férfiakból és nőkből álló vegyes 
kar egyes dallamokat énekelt s egy alkalommal frissítőket 
hordtak szét s végül Török Pál bezáró áldásával s a 
vendégektől való szíves elbúcsuzással véget ért az es-

tély, melyen a missió hivatalnokain s néhány pesti 
protestáns lelkészen és tanáron kívül leginkább a gyü-
lekezet német és itt lakó angol tagjai vettek részt, a 
nők feles számmal. Es mégis, volt valami a társaság 
szellemében, hangjaban, a mi kiválóan édes, jóleső és 
szokatlan volt itt Magyarországon. E g y darab skót 
keresztyén telep a mi pogány földünkön, a melynek 
minden tagját egymás iránti tiszta szeretet és boldog-
ság hatotta át, a mely ott ült minden szemben és min-
den arcon. S valóban, ha komolyan vesszük, valami 
sajátságos, erős és szomorú ellentét van ez idegen em-
berek komoly, keresztyén munkája s a mi választási 
korteskedéseink, pénzhajhászatunk s adó és szegénység 
elleni panaszkodasaink (mert ezek főfoglalkozásaink) 
nyomorúsága közt. Mert hiszen, mi ő nekik Budapest 
és Prága és Bukarest és sok szétszórt része a világnak, 
hogy ott iskolákat, templomokat építsenek; lelkészeket, 
tanítókat tar tsanak; bibliákat, hasznos könyveket ter-
jeszszenek majdnem ingyen ; felvegyék a szegényt és 
pártfogolatlant; vigasztaljanak, gyámolitsanak, segítse-
nek, évenként száz ezreket küldve otthoni keresmé-
nyükből a föld minden pontjára ; sőt ezen telepeit a 
skót keresztyénségnek időszakonként meglátogassák 
mint hajdan az apostol gyülekezeteit — s azok jóllétén 
úgy örüljenek, mintha saját családjuké volna az. S te-
gyék mindezt krisztusi szeretetből az ember — a fele-
barát iránt! Valóban, ha az ember egy-egy olyan 
estélyen, mint a tegnapi, közöttük van, s annak egész 
jelentését végig gondolja : hajlandó elhinni — akármilyen 
tébolyodott ábrándozónak tartsák is érte itthon, — 
hogy a Krisztus által ígért és emlegetett „Isten országa* 
valóban létezik, kevesek szivében, e földön ; de létezik ; 
és ez jogot ád arra a reményre, hogy valamikor álta-
lánossá fog válni. Ez lőn az én legfőbb épülésein az 
estélyből. b. f . 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

Japán vallási állapota. 
Egy idő óta rendkívül érdekes vallási jelenségek 

nyilvánulnak Japánban. Tudjuk, hogy ez az ország meny-
nyire felette áll Chinának, habár sokan a szomszédság 
alapján összehasonlítgatják is a két országot egymással. 
Mig China mozdulatlan az ő büszkeségében s a barbarok 
hagyományos megvetésében, s makacsul ragaszkodván 
a régihez, haladni nem akar, addig Japán érdekke' ki-
séri s felölelni igyekszik a nyugoti műveltség eszméit és 
felfedezéseit. 

E hajlandóság miatt a missionariusok sokkal 
könnyebben boldogulhatnak Japánban, mint másutt. 
Annyi áll, hogy a protestántismust nem nézik Japánban 
rosz szemmel s kevés idő alatt több kicsiny gyülekezet 
alakult ott. A többek között Kobéban van egy 350 tag-
ból álló gyülekezet, mely templomépitésre már ötezer 
francot adakozott össze, a mi nagyon tekintélyes összeg 



az ottani viszonyokhoz képest. Osakában meg- egy le-
ányiskolát állítottak, a mi a szélső keleten ugyancsak kü-
lönös újdonság. 

Ebből azonban nem keil arra a gondolatra jönni, 
mintha a protestantismusra tért japánok valami híres 
theologusok volnának, s akár az orthodox dogmák, akár a 
liberális elvek teljes világosságban formulázódtak volna 
leikökben. Legalább mi ezt nem hisszük. Hanem ugy 
látták, hogy a keresztyénség egy igazán helyes alapon 
nyugvó tanítás, mely sokkal tisztább, műveltebb, erköl-
csibb s egyszersmind testvériesebb, mint az általuk ed-
dig ismert vallás ; felvették azért, mert az nekik egy-
máshoz való jóindulatot, kölcsönös segélyezést, egy-
másért való aldozatot és szeretet tanácsol, mint a melyek 
a természettől minden emberi lélekbe beoltva vannak. 
Szóval ők gyakorlati oldalról tekintik az evangéliumot 
s ez vonja és csábitja őket. 

Nem igy volt-e ez az apostolok idejében is? Az 
első keresztyének nagyobb részint igen együgyű theolo-
gusok valának; bizony hiába keresnők nálok az evan-
gélium uj igazságainak világos ismeretét; az ő lelkök 
telve volt előítéletekkel, zsidó vagy pogány babonákkal. 
Hanem meghódította őket a keresztyénség erkölcsi fen-
sősége ; inkább szív, lekiismeret, mint értelem altal lettek 
Jézus tanítványaivá. Ma ugyanez az eset ismétlődik a 
szélső keleten. 

Nem kevésbé érdekes az is, hogy az áttért japá-
nokon kivül sokan a nélkül, hogy keresztyénekké len-
nének, az ősi nemzeti vallást próbálgatják reformálni. 
Indiában vagy 30 év óta egy, a keresztyén eszméktől 
érintett reform-mozgalom indult meg, neve Brahmo So-
maj, olyan theizmus, mely teljesen a keresztyénségtől 
van áthatva a nélkül, hogy azt bevallaná. Japánban szintén 
ilyen mozgalom indult meg. Kioloban van egy buddhista 
collegium, melynek egyik igazgatója körutat tett Európá-
ban, s huzamosabb ideig tartózkodott Angliában. Ez 
az ember többek közreműködésével egy szektát alapított, 
melynek elég nagyralátó neve S/rinsin, a mi annyit 
tesz, hogy : »igaz vallás*. Főbb alapelvei a következők : 
1) Egyedül az egy Buddha imádása, minden más kizá-
rasaval. 2) Ennek a Buddhának a neve : Amita, mely-
nek jelentése : Végtelen, Határtalan. 3) Az Amita imádó 
lemond minden egyéni érdemről s magát egyedül Amita 
könyöi ületességére bizza. 4) A lélek ezen bizalom által 
megváltatik. 5) Mind a mellett a hivő folytonosan küz-
deni köteles a rossz és a vétek ellen. 

Látnivaló, hogy e programm minden pontján a 
protestáns befolyás húzódik keresztül s hogy a Shinsin 
épen ugy, mint az indus Somaj egy neme az evange-
liomi elvektől teljesen áthatott theismusnak. 1 la ez az 
egész tömeget meghódítja s a Buddhismust, — mi nem 
egyéb durva polytheismusnal, — kiszorítja: az emberi 
társadalomra nézve nagy nyereség, ő rajok nézve pedig 
mérhetetlen haladás lenne. 

Figyelemmel kisérendjűk ezen érdekes vallási fej-

lődést, s nem késünk azt lapunk olvasóival megismer-
tetni. 

A Renaissance után Hetest/ Victor, 
r e f . l e l k é s z . 

I R O D A L O M . 
Egy emlékirat küldetett be hozzánk, melyet a 

tiszai ev. egyházkerület uj coordiuatiója tárgyában a 
13 városi esperesség következő tizenegy községe készí-
t e t t : Durand, Felka, Szepes-Szombat, Leibitz, Matheóc, 
Mühlenbach, Ménhard, Poprád, Ruszkinóc, Sztrázsa és 
Zsákóc. Az uj coordinatiót lapunk f. évi i-ső számaban 
Weber Samu munkatársunk ismertetvén, azt, mint alapos 
művet, elfogadásra ajanlotta. Az említett 11 község azonban 
más véleményben van. Az előttünk fekvő német nyelvű em-
lékiratban kifejtik részletesen a coordinatió javaslatának hiá-
nyait s végül kinyilatkoz tatják, hogy »ők a javaslatot a tár-
gyalás alapjául sem fogadhatják el s ennélfogva kívánjak 
annak visszavonását, annyival is inkább, minthogy az 
1875-ben kiküldött egyházkerületi bizottság egyatalaban 
nem volt feljogosítva egy, a protestáns alapelvekkel, a 
történeti fejlődéssel és a gyakorlatilag kipróbált intézmé-
nyekkel lényegileg és alapjában ellenkező javaslatot elő-
terjeszteni ; ünnepélyesen kinyilatkoztatják tehát, hogy 
ők semmiféle körülmények között nem mondhatnak le 
az eddig fenállott régi coordinatió által biztosított önkor-
mányzati alapjogaikról s tántoríthatlanul ragaszkodnak 
az eddigi képviseleti jogukhoz, valamint azon jogukhoz 
is, hogy minden fontosabb kérdésben, de különösen az 
adóztatás kérdésében kötelező utasításokat adhatnak; 
nem engedik továbbá meg, hogy egyházi és iskolai va 
gyonukhoz való elismert tulajdonjoguktól megfosszak 
őket ; végül egy felette bonyolult, bürokratikus, s még 
hozzá nehézkes közigazgatási szervezetet nem ismerhetnek 
el célszerűnek s annak létrehozásában résztvenni nem 
akarnak.4 F. évi junius 15-kcre az összes esperességek 
be fogják adni vélemenyöket az uj coordinatió tárgyában 
s akkor egy bizottság az esperességek munkálataiból 
jelentést terjeszt majd be a superintendentiához. Ama 
bizottság fog határozni ezen, általunk most bemutatott 
emlékiratban foglalt vélemény fölött is. S ezen fela-
datát a bizottságnak, ugyancsak megnehezíti az a me-
revség, mely a memorandumot jellemzi. Bizony pedig 
az effajta kérdésekben, melyeknek megoldása a közérdek 
szempontjából kívánatos, kár olyan nagyon merevnek 
lenni; mert annál bajosabbá válik az ellentétes n é z e t e k 

kiegyenlítése s így magának a kérdésnek eldöntése. 
A sárospataki ref. egyházról szóló főgondnoki 

jelentés, melynek közérdekübb részét lapunk mult sza-
mában közöltük, önálló füzetben is megjelent. Ara 20 kr. 
Tiszta jövedelme a leányiskola alapjához csatoltatik. A 
jelentésből azt látjuk, hogy az újonnan választott főgond-
nok, Kérészy István gymn. tanár, a pataki egyház 
ügyeinek rendezése körül erélyes tevékenységet fejt ki. 



Különösen pedig- sokat tett az elhagyatott egyházi és 
iskolai épületek renoválása, a több éven át fölhalmozó-
dott adóhátralékok behajtása s az egyház adósságainak 
rendezése tekintetében. A leányiskola felállítása szintén 
kiválólag az ő érdeme. Az iskolákra vonatkozó statisti-
kai kimutatás szerint a tankötelesek száma 193, a tény-
leg iskolába járók száma ellenben csak 128 volt s igy 
a tankötelesek közül 65-én nem jártak iskolába. Ajánl-
juk az előttünk fekvő főgondnoki jelentést különösen a 
Sárospatakkal szomszédos és ugyanazon egyházmegyében 
fekvő egyházak figyelmébe, mert mindenesetre illő és 
szükséges is, hogy legalább a szomszéd-egyházak ismer-
jék meg egymást közelebbről. 

Egy kis füzet küldetett be hozzánk, melynek címe : 
A vaiszlói páratlan ügy párja vagyis Iletesy Dániel reí. 
lelkésznek Szabó Antal presbyter elleni vádja és az arra 
adott felelet. Osszeallitá és irta Szabó Antal, felfüggesz-
tett presbyter. Pécs, 1881. E füzet megjelenését csak 
azért említjük itt fel, mert hozzánk beküldetett s mert 
lehetnek olvasóink között olyanok, akiket a Hetesy és 
Szabó Antal közt fölmerült ügy érdekel. 

Uj zenemű. Táborszky és Parsch kiadásában ujab-
ban megjelent: Rococo. Paliét, zongorára két kézre. Ara 
1 frt 50 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. A f. hó. 3-kán Kákicson meg-

ejtett papválasztás alkalmával — mint nekünk irják — a 
boldogult Benkő Sándor helyére, szavazattöbbséggel 
Kis József kémesi segédlelkész választatott meg. — A 
gömöri h. h. egyházmegye f. hó 5-kén, Hamván tartott 
közgyűlésében — mint bennünket tudósítanak — felbon-
tatván az esperesi hivatalra beadott szavazatok, Baloyli 
Iiéla putnoki lelkész 32 szavazattal megválasztatott. Nagy 
Pál tornallyai lelkész 5, Szentpéteri Sámuel pelsiíci lel-
kész 2 szavazatot kaptak. A megválasztott azonban az 
esperesi hivatalt nem fogadván el, uj szavazás rendel-
tetett el. — Biharmegyei Hegyköz-Újlakon Bugyi Mihály 
ref. lelkész kezdeményezésére és elnöklete alatt olvasó-
kör alakúit. 

* Egyházmegye i gyűlések. A pesti ref. egyház-
megye közgyűlése f. hó 2l-kén, Budapesten fog meg-
tartatni. A közgyűlést megelőző napon délelőtt a tanügyi 
bizottság ülése leend, délután pedig a számvevőszék 
végzi teendőit. — A felsőbaranyai ref. egyházmegye 
közgyűlése f. hó 20-kán fog megtartatni. 

* I f j Vay Miklós báró — mint Rác Lajos, az 
alsózempléni egyházmegye pénztárnoka tudósít benniin 
ket — az alsózempléni egyházmegye pénztárát legköze-
lebb 50 frttal gyarapítá. A nemes báró, ki csak az 
imént oly szép alapítványnyal gazdagítá a sárospataki 
tőiskolát, ezen ujabb adomanyával ismételve bizonyságát 
adta egyházunk és iskolánk iránti meleg érdeklődésének és 
áldozatkész buzgóságának. Nevezett tudósítónk a nyil-
vánosság előtt is köszönetet mond báró Vay Miklósnak 
ezen adományáért. Megjegyzi egyszersmind, hogy — 

legalább az ő tudtával — báró Vayn kivül ez ideig sen-
kinek sem jutott eszébe az egyházmegye szerény pénz-
tárát gyámolítani. 

* Rákos-Palotán — mint Kolbenheyer ottani ev. 
lelkész ur tudósít bennünket — a ref. egyház uj nagy 
harangja közelébb szenteltetett fel. Midőn 1874 ben a 
rákos palotai ref. templom épült — irja nevezett levelezőnk 
— akadt Rákos-Palotáról egy tudósító, a ki azt irta volt 
a lapokba: , a reformátusok hozzá fogtak templomuk 
építéséhez, de a költséget fizeti majd a nagy h a r a n g / 
A tudósító hamis prófétának bizonyult, a mennyiben a 
palotaiak tízezer frtba került templomjukat fölépíttetvén, 
az árát pontosan kifizették, sőt ezenkívül még 1879-ben 
kétezerötszáz frton két díszes tantermet is építtettek. 
Apr. 14 kén pedig Bálint József, helyb. ref. lelkész egy, 
felszereléssel együtt 13 m. sulyu nagy harangot szentelt 
fel. A harang felirata a következő: „Molnár István, 
Bekét Judit házastársak 1000 frttal, Csanki János, Nyúka 
Julianna házastársak 62 frttal, öntették a rákos-palotai 
ref. egyház részére Bálint József lelkész és Bertók Sá-
muel gondnoksága alatt, 1881 / A hol ily buzgó s 
áldozatkész hívek s oly tevékeny lelkész kezet fogva 
munkálkodnak egyházuk fölvirágzásán, ott teljesül az 
írás szava, ott minden díszesen és rendben van. 

* A hódmezővásárhe ly i ref. egyház lélekszámát 
legújabb hivatalos adatok alapján a következőkben van 
alkalmunk közölni: A város belterületén: 11,036 férfi s 
11,502 nő, összesen: 22,538. A varos külterületén: a) a 
tanyákon : 4424 férfi, 3891 nő, összesen 83 1 5, b) a pusztán : 
1209 férfi, 1 182 nő, összesen 3291, tehát a bel-és külterü-
leteken a lélkek száma összesen : 33,356 s ebből a tankö-
telesek száma 3410. Megjegyezzük, hogy a város összes 
lakossága 53.322 lélek. 

* A kötelező polgári házasság ellen Poroszor-
szágban a junkerek s a velők szövetkezett ev. papok 
vaskalapos része, nem kevesebb mint félesztendő óta 
izgatnak. Korteskedésök eredménye 1170 kérvény, 64 890 
aláírással, Kleist-Retzow képviselő által immár benyuj-
tatott a birodalmi gyűléshez. Átlag egy-egy kérvényen 
50 aláírás van ; nők is szép számmal vannak képviselve 
az aláírók között. 

* Gyászhir . Szabó Károly pápai ref. főiskolai ta-
nárt súlyos veszteség érte : édes atyja, Szabó István volt 
gazdatiszt 81 éves korában elhunyt. Béke poraira ! 

* Hibaigazítás. Lapunk mult (15-dik) számában a 
474-dik hasáb 19-dik sorában theologikus helyett teleolo-
gikus s a 29-dik és 36-dik sorban tlieologia helyett teleologia 
olvasandó. 

* Szerkesztői üzenetek. P. Tag . Török Victor, ref. 
lelkésznek. A beküldött cikket két okból nem közölhet-
jük. Először azért, mert P. Tag nevű helységet nem is-
merünk, tehát természetesen abban sem lehetünk bizo-
nyosak, hogy Török Victor, az állítólagos p.-tagi lelkész 
neve alatt beküldött cikk csakugyan Török Victor p.-tagi 
lelkész tollából került-e ki ? Már pedig olyan cikket 
nem közölhetünk, amelynek írója előttünk a valódi ne-
vén nem nevezi meg magát. De másrészről azért sem 
adhatunk helyet lapunkban a felszólalásnak, mivel épen 
a jelen számban maga a szerző veszi oltalma alá saját 
munkáját a támadás ellenében, jeléül annak, hogy nem 
szorult ő másoknak a védelmére. — H. J . Becses cikkét 
csak pénteken délután kaptuk s így a mostani számban 
nem közölhettük. Igen sajnáljuk, hogy már most mint 
alkalmi cikknek a közlésével várnunk kell egészen a jövő 
évi húsvétig. Szíveskedjék majd annak idején figyelmez-
tetni bennünket, hogy cikke nálunk van és közlésre vár. 



A D A K O Z Á S O K . 
A némethon i Gusztáv-Adolf-egylet f . évi segé-

lyezésében következő' mmj >/ aro rszáqi ev. eqyhdzak részesül-
tek : Magyar-Ovár 277 frt 23 kr. Assakürt 28 frt 63 
kr. Badin 120 frt 25 kr. Beluja 25 frt 75 kr. A bán-
sági vándorlelkész 572 frt 60 kr. Batizfalva 17 frt 62 
kr. Berki 51 frt 53 kr. Borjád 100 frt 21 kr. Bussóc 
231 frt 90 kr. Bath 171 frt 79 kr. Csasztkó 28 frt 63 
kr. Debrecen 11 frt 45 kr. Duna-Földvár 57 frt 26 kr. 
Eperjesi seminarium 57 frt 26 kr. Eszeny ref. 57 frt 
26 kr. Fóth 80 frt 17 kr. Pécs 171 frt 79 kr. Filic 
57 frt 26 kr. Gerlahfalu 171 frt 79 kr. Gyönk 57 frt 
26 kr. Nagy-Várad 171 frt 79 kr. Nagy-Sz.-Miklós 80 
frt 16 kr. Irsa 22 frt 90 kr. Holló-Lomnic 57 frt 26 
kr. 1 lernád-Vécse 57 frt 26 kr. Hodrusbánya 48 frt 17 
kr. Kassa 11 frt 45 kr. Kácsfalu 168 frt 73 kr. Kis-
Szemlak 34 frt 36 kr. Kis Sztankócz 22 frt 90 kr. Kis-
Szeben 73 frt 17 kr. Kölese 96 frt 35 kr. Komarom 
28 frt 63 kr. Keresztfalu 9 frt 15 kr. Kopanitza 48 
frt 17 kr. Jobbagyi 28 frt 63 kr. Láz 42 frt 93 kr. Lu-
kavica 57 frt 26 kr. Miskolc 274 frt 35 kr. Megyer 28 
frt 63 kr. Nagy-Károly 42 frt 93 kr. Nagy-Kanizsa 171 
frt 79 kr. Újvidék 314 frt 95 kr. Buda 143 frt 15 kr. 
Orsova 74 frt 44 kr. XIII szepes-városi esper. papözv. 
alap 17 frt 18 kr. Bpest német ref. 143 frt 15 kr. 
Plavnitza 171 frt 79 kr. Puchó 151 frt 17 kr. Rohonc 
45 frt 80 kr. Resitza 42 frt 93 kr. Rózsahegy 36 frt 
6 kr. Sámsonháza 229 frt 5 kr. Sándorfalva 194 frt 
77 kr. Schmiedraith 42 frt 93 kr. Szomolnok 57 frt 
26 kr. Duna-Szerdahely 350 frt 50 kr. Schüttrisberg 
57 frt 26 kr. Szombathely 114 frt 52 kr. Szeged 1086 
frt 20 kr. Szúlyó 103 frt 6 kr. Szielnica 57 frt 26 kr. 
Tót-Györk 114 frt 52 kr. Tass ref. 8 frt 58 kr. Nagy-

Szombat 129 frt 42 kr. Török-Becse 42 frt 93 kr. To-
kaj 85 frt 89 kr. Uj-Klenóc 34 frt 35 kr. Válykó 48 
frt 70 kr. Yarsány 42 frt 93 kr. Vác 100 frt 20 kr. 
Fehértemplom 46 frt 93 kr. Tótfalu 114 frt 52 kr. 
Zsáskó 9 frt 15 kr. Zárjecs 22 frt 90 kr. Zágráb 456 
frt 62 kr. Antunovácz 57 frt 26 kr. Eszék 57 frt 26 
kr. Felső-lövői seminarium 2500 frt. Leszich papözvegy 
28 frt 63 kr. Korcsek tanárözvegy 5 frt 79 krban. 
Összesen 11,401 frt 52 krban. 

Ezeken kivűl kaptak karácsonyi ajándokul: Láz-
ban a lelkész és tanitó 63 frt 94 krt. Okrucky papöz-
vegy 34 frt 88 krt. Smitta p. ö. 17 frt 44 krt. Lessich 
p. ö. 17 frt 44 krt. Korcsek tanár ö. 29 frt 6 krt. Be-
cker p. ö. 29 frt 6 krt. Kokes p. ö. 8 frt 72 krt. 
Kacska p ö. 16 frt 65 krt. Stefanik p. ö. 17 frt 40 
krt. XIII szepesvárosi esp. papözvegy-alap 58 frt 12 
krt. Trencsényi esp. ugyanaz 29 frt 6 krt. Szombathely 
290 frt 60 krt. Nagy-váradi lelkész 34 frt 88 krt. Ösz-
szesen 647 frt 25 krt. 

S így az egész küldemény összege : 12,048 frt 77 
kr. 0. é. Sztehlo András. 

Az orsz. prot. á rvaház részére : Baksay Sándor, 
kúnszentmiklósi ref. leik. és esperes 4 frt. (Ehhez járultak : 
Szondy Dénes 2 frt. Baksay S. 2 frt.) — Sípos Imre 
belényesi ref. leik. perselypénzből 1 frt. — Czékus István 
ev. superint. 18 frt. (Ehhez járultak: Czékus István 6 frt 
Rozsnyói női gyámegylet 6 frt. Rozsnyói ev. contirmán-
dusok 6 frt, rendes tagsági díjak 1881-ik évre . )— Posz-
vék Sándor, ev. theol. tanár és lelkész 6 frt. rendes 
tagsági díj. 

A szentendrei szegény egyház részére : László 
József kocsi ref. leik. 2 frt. 50 kr. (Ehhez járultak : László 
József 2 frt. Csaplar István s. leik. 50 kr.) 

A szlavóniai missióra : Marcelházi ref. egyház 2 frt. 
Szerk. 

A cs. és k. hád i igy -min i s t e r ium 1881. évi márc ius h ó 25-én 9. oszt. 1797. sz. a la t t kel t 
r e n d e l e t e szerint , e g y 2. osz tá lyú á g o s t a i h. h i tval lású e v a n g é l i k u s k a t o n a i h i tszónoki á l lomás , — 
melynek széke j e l en l eg G r á c z — b e t ö l t e n d ő 

E z e n r a n g g a l évi 9 0 0 f r tny i fizetés, t o v á b b á a szabá lysze rű lakbér - és tiszti szolgai illet-
m é n y van e g y b e k ö t v e . 

A m o n d o t t k a t o n a i lelkészi á l l omás e l n y e r h e t é s é r e m e g k í v á n t a t i k : 

1) a n é m e t , m a g y a r s va l ame ly szláv nyelv t ö k é l e t e s i smere te , 
2) a n n a k b izonyí tása , h o g y a p á l y á z ó po lgá r i l e lkészsége a la t t m á r mint fö lszente l t á l d o z á r 

m ű k ö d ö t t l e g y e n , 
3) f eddhe t l en előélet , 
4) e g y h á z i l a g sze rveze t t k ö z s é g e k b e n v é g l e g e s e n a lka lmazo t t p á l y á z ó k r é s z é r ő l : a fe le t tes 

s u p e r i n t e n d e n t i a azon nyi la tkoza ta , h o g y e v a n g e l i k u s k a t o n a i h i t s z ó n o k k á való k inevez te -
t é s ö k e s e t é b e n , a s z ü k s é g e s e l b o c s á j t á s m e g a d a t i k ; és 

5) azon pá lyázók részéről , kik m é g n e m t a r t o z n a k a h a d s e r e g k ö t e l é k é b e , k a t o n a o r v o s i 
b i zony í tvány arról , h o g y az illető k a t o n a i lelkészi s zo lgá l a t r a phis ika i lag a lka lmasak . — 
Nőt l en p á l y á z ó k v a g y g y e r m e k t e l e n ö z v e g y e k e l s ő b b s é g g e l b i rnak . 

A pá lyázók által n é m e t nye lven sze rkesz t endő , s s a j á tkezü l eg i r andó pályázat i fo lyamod-
v á n y o k mel lék le te ikke l e g y ü t t 1881. évi május hó 15-ig a cs. és kir. f ő h a d p a r a n c s n o k s á g n á l 
B u d a p e s t e n n y ú j t a n d ó k be . 

A cs. k. föhadparancsnokság Budapesten. 



YAZAT. 
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató-tanácsa a nagy-enyedi Bethlen-collegium 

főgymnásiumában a philosophia és classica literatura egyesitett tanszékére ezennel pályázatot 
hirdet a következő évi javadalmazással: 1350 frt (egyezer háromszáz ötven frt) pénzfizetéssel, 96 
köbméter tűzifával és szállással, vagy megfelelő szálláspénzzel. A pénzfizetés öt évenként 50 írttal 
emelkedik 250 frt összegig. 

Pályázók életkorukat, vallásukat, eddigi szolgálatukat, erkölcsi viseletüket és az illető 
tudomány-szakokra képesítettségüket szabályszerűen igazolni tartoznak. Kérvényeiket május 10-ig 
bezárólag az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató-tanácsának alulirt elnökéhez közvetlenül 
nyújtsák be. Az állomás a következő tanév elején, folyó évi szeptember i-én elfoglalandó. 

Az erdélyi ev. ref. egyh. ker. áll. igazgató-tanácsától, Kolozsvárit, 1881. április 12. 

N a ^ y P é t e r , P a r á d i K n l n u í i i , 

e r d é l y i e v . r e f . p ü s p ö k . t a n ü g y i e l ő a d ó . 

Mxui & —s •» a c a ~ / J H Z O JSISLI . 
Budapes t e I ~V~_ kei?. IK á r o l y utca 1 sz. 

megjelent: 

Szász Károly. Az egyházi évkor. Ünnepi prédikációk. 240 lap. Ara 1 frt 50 kr. 
Szász Károly. Halotti imák. 2-ik bővített kiadás. Egészen vászonba kötve 2 frt 40 kr. 
Zombory Gredő. Egyházi beszédek ünnep és vasárnap délutánra. I-ső füzet . . . . 1 frt 20 kr. 
Margócsy. Prot. egyházi beszédtár Vl-ik kötet 1 frt 20 kr. 

Megrendeléseknél legcélszerűbb az árt postautalványon beküldeni, mely esetben a kivánt 
mű bérmentve küldetik meg. í>-6 

P Á L Y Á Z A T . 
A marosvásárhelyi ev. ref. collegium főgymnasiumában az ürességbe jött mennyiség-

természettani rendes tanszékre ezennel pályázat nyittatik. 
E tanszékhez kötött évi rendes javadalom: 1200 frt és 300 frt szálláspénz. A pályázók 

életkorukat, vallásukat, eddigi szolgálatukat, erkölcsi viseletöket és az illető tudományszakokra képe-
sitettségöket szabályszerűen igazolni tartoznak. Kérvényeiket folyó évi május 10 ig bezárólag az 
erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató-tanácsának alólirt elnökéhez közvetlenül nyújtsák be. 
Az állomás a következő tanév elején, folyó évi szeptember i-én elfoglalandó. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató-tanácsától, Kolozsvártt, 1881. ápr. 10 

ü S T ^ g ; ^ H P é t e r , I P a j r á c L I Z á l r a á n , 
• e r d é l y i e v . r e f . p ü s p ö k . t a n ü g y i e l ő a d ó . 

•Rendkívüli árleszállítás. 
Lukács Ödön: Egyházi beszédek templomi és temetési használatra, 

(melyből már csalc leevés példány van készletben) 
280, nagy 8-rétű lapot tartalmazó és az illető körökben általánosan elismerést nyert művét 

p g n f r t 80 Icr. "bolti á.r h . e l y e t t c s a k 90 krért 
szállítom. — Egy frt előleges beküldés mellet t bé rmen tve küldöm. 

S.-A.-Ujhely (Zemplénm.), 1881. április hóban. T j ( ) V y A d o l f 

^ k ö n y v k e r e s k e d ő é s k i a d ó . 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó - t u l a j d o n o s : 3 Z > r . B a . l l a . g - i ! t v d T ó r . D E U T S C H M . - f é l e m ű v é s z e t i i n t é z e t B u d a p e . ' t . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Kifiizsy-utca 29. si. I. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben h á z h o z b o r d á s s a l s 'vidékre p o s t a i k ü l d é s s e l 

f é l é v r e 4 fr t 5 0 k r . , e g é s z é v r e 9 f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 

k i r . p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Hirdetések di ja : 
4 h a s á b o s p e t i t so r t ö b b s z ö r i b e i k t a t á s á é r t 

5 k r . , e g y s z e r i é r t 7 k r . s o r j a . — B é l y e g d i j 

k ü l ö n 3 0 k r . 

Teljes szá.mú péld.áixxyolsi!k:a.l mindég szolg-áil!hLa.tTJLxx!k:_ 

'Azon t. előfizetőink, kiknek elöfizetésök 
lejárt annak megújítására felkéretnek. 

Ecclesia mi l i tans . 
Ha valamely egyháza t : ugy bizonyára a ma-

gyarhoni protes táns egyházat kiváltképen lehet 
harcoló egyháznak nevezni, a szónak nemcsak 
dogmatikai, hanem tulajdonképeni értelmében. 
Egyháztör ténetünk majdnem unalmasnak, egyhan-
gunak mondható. Folytonos üldöztetés, folytonos 
önvédelmi harc : ebből áll egyháztör ténetünk. A 
róm. kath. egyház dúsgazdag, hatalmas, s mint 
egyedül üdvözitő szintén följogosítottnak hiszi 
magát a többi felekezeteket — nevezetesen a 
protes táns egyházat — a hol csak lehetséges — 
elnyomni, annyival inkább, mert hatalmas segéd-
eszközök állnak rendelkezésére. Az országos kor-
mány és törvényhozás elvben elismerte ugyan a 
felekezetek egyen jogúságá t ; de azon körülmény, 
hogy a fejedelemnek törvény szerint okvetlenül 
róm katholikusnak kell lennie s így a legfőbb ur 
meg van fosztva a legutolsó alattvalója számára 
biztosított áttérési szabadságtól ; hogy a király koro-
náztatása nem állami, polgári, hanem kath. fele-
kezet iünnepélyes cselekvény;*) hogy az esztergomi 

• ) H o g y a f e j e d e l e m n e k t ö r v é n y sze r in t r ó m . k a t h o l i k u s n a k ke l l 
e / m é g l e g k e v é s b é sér t i a f e l e k e z e t e k kö/.t i e g y e n j o g ú s á g o t . A 

f e j e d e l e n i va l l á sa a legszabada l<b o r s z á g b a n is a l k o t m á n y i l a g m e g van 
h a t á r o z v a . Az á l l a m f ő r e n d s z e r i n t a p o l g á r o k t ö b b s é g é n e k a va l l á sá t 
t a r t o z i k k ö v e t n i , a m i p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l t e l j e s e n i n d o k o l t . Az p e d i g , 
ami t je les m u n k a t á r s u n k sz in tén a f e l e k e z e t e k k ö z ö t t i e g y e n j o g ú s á g 
h i á n y á n a k i n d o k o l á s á u l hoz fel , h o g y t. i. a m a g y a r k i r á l y k o r o n á z t a t á s a 
n e m á l l ami , h a n e m k a t h . f e l ekeze t i ü n n e p é l y e s c s e l e k v é n y , — e g y á t a l á b a n 
ne iu áll . O l y a n n y i r a k ö z j o g i a k t u s az, h o g y a n n a k v é g r e h a j t á s á t ó l van 
f ü g g ő v é t é v e a l e g f o n t o s a b b f e j e d e l m i p r a e r o g a t i v á k g y a k o r l á s a . M i d ő n 
• i o n b a n e z e k e t i t t m e g j e g y e z z ü k , t e r m é s z e t e s e n e s z ü n k á g á b a n s incs 
d e r é k m u n k a t á r s u n k k a l i z e m b e n azt v i t a tn i , h o g y M a g y a r o r s z á g a fele-
k e z e t e k köz t i e g y e n j o g ú s á g o r s zága . . S z e r k . 

érsek nem a magyarhoni katholikusok főpapjának, 
hanem ^Magyarország prímásának* neveztetik; 
továbbá hogy a kath. felekezet főpapjai hivataluk 
nál fogva a törvényhozó testület tagjai, melyből 
a többi felekezetek főpapjai kizárva vannak ; hogy 
az állami tanintézetek tulajdonképen róm. kath. 
felekezeti intézetek, s több, ehhez hasonló körül-
mények eléggé bizonyítják, hogy Magyarországban 
a róm. kath. vallás államvallás, a protes táns egy-
ház pedig tényleg ma is csak a türelmi pátens 
alapján áll. 

A modern államnak nincs felekezeti jellege. 
Ezt érzik mi nálunk is , s ez indította orszá-
gos törvényhozásunkat arra, hogy a szabadság 
és egyenlőség évében, 1848-ban, a felekezetek 
egyen jogúságá t elvben kimondta s 1868-ban ezen 
elv keresztülvitelét kilátásba helyezte. Hanem bizony 
ennél tovább még mindig nem jutottunk. Az or-
szágos nagy kérdések közül már sok megoldatott , 
mióta a lkotmányunkat visszanyertük; de ez a főfő, 
nagy kérdés még mindig csak kérdés, a felelet, 
a megoldás még mindig késik. Meg fog-e oldatni 
a legközelebbi jövőben, vagy még évtizedekig 
vagy isten tudja meddig kell még várnunk ? — 
ezt ma még megmondani nem lehet. De hogy 
valami nagy reményünk nem lehet, mert a kath. 
klérusnak még mindig nagy befolyása v a n : azt 
eléggé bizonyítja legközelebb a büntető törvény 
53. §-ának alkalmazása. Mi örömmel üdvözöltük 
az ott kifejezett intézkedést, mert azt hittük, hogy 
annak értelme nem is lehet más, mint az isme-
retes reversálisok teljes megsemmisítése, s célja a 
felekezeti súrlódások megszüntetése; mi azt hittük, 
hogy híveink nyájának pásztorai most már nyu-

3 3 



eodtan lehetnek, mert a szomszéd felekezet lélek-o 7 

halászati joga teljesen megsemmisült. Csalódtunk. 
A királyi tábla azt mondja, hogy a kath. pap 
bát ran megkeresztelheti a protestáns gyermeket . 
Már pedig, ha megkereszteli, gondoskodni log 
arról is, hogy nevelhesse, lesz módja rá, nem 
kell félteni s gondoskodni fog róla, hogy a 
vegyes házasságban élő szülők reversális által 
kötelezzék magukat arra, hogy gyermekeiket kath. 
templomban fogják kereszteltetni. Egyelőre ez is 
elég lesz, a többi aztán magától jön. Bizony ha 
egyszer a kath. pap ráveti a keresztet a protes-
táns újszülöttre: keresztet vethetünk rá mi is, 
nem lesz abból többé a mi felekezetünk tagja. 
A törvény szavai szerint az lesz, de tényleg nem 
lesz. Ezt csak az nem látja be, a ki nem akarja. 
Tisztelet a birói Ítéletnek; de én ugy látom, hogy 
ez a törvénymagyarázat a protes táns felekezetnek 
ujabb elnyomatását, mondjuk ki egyenesen : üldö-
zését jelzi. Ebből azonban nem az következik, 
hogy mi most már ebbe szépen belenyugodjunk, 
vagy az, hogy ha most már kath. kollégáink sza-
badon halászhatnak nálunk, halásszunk mi is az 
ő területükön. Emeljük fel szavunkat, kezdjük el 
újra a küzdelmet, hiszen hozzá vagyunk szokva, 
ez a mi osztályrészünk; egyházunk kiválóképen 
ecclesia militans, mi született harcosok vagyunk. 
Üdvözöljük azért egyetemes evang. felügyelőnk 
indítványát, t. i. hogy felekezetünk vezérférfiai bi-
zottsággá alakulva a református testvérfelekezettel 
egyetér tve lépjenek fel erélyesen, s követeljék 
hangosan jogainkat, követeljék, hogy végre ne-
csak igérve, hanem egyöntetű, rendszeres, világos 
törvény által biztosítva is legyen a felekezetek 
egyenjogúsága, hogy felekezetünk zaklattatása 
szűnjék meg végre végképen*); az egyházmegyék 
és egyházkerületek foglalkozzanak kellő eréllyel 
és buzgósággal ezen ügygyei ; beszéljünk hangosan, 
mert néma gyereknek anyja se érti szavát; három 
millió léleknek jogos követelését a modern állam 
nem tagadhat ja meg. Eleget foglalkozott már a 
törvényhozás adócsinálással, a ka tonaság szerve-
zésével, s több efféle népboldogító dolgokkal ; 
foglalkozzék már egyszer a lakosság vallási ügye-
ivel is, hogy szűnjenek meg a felekezeti surlódá-

*) E z a z i n d í t v á n y , m i n t o l v a s ó i n k t u d n i f o g j á k , i m m á r v é g r e 

i s h a j t a t o t t . S z e r k . 

sok s diadalra jusson az egyenlőség és testvériség 
eszméje, s necsak fenyegettessenek, hanem szi-
gorúan meg is büntet tessenek azok, kik e szent ö ö ' 

eszmének oly konok ellenségei. 
Azonban nemcsak külső, hanem belső ellen-

ségeink is vannak, melyek ellen mint a harcoló 
egyház harcosainak szakadatlanul küzdenünk kell, 
melyek egyházunknak nem külső fennállását, hanem 
lényegét, belső életét, felvirágzását, fejlődését ve 
szélyeztetik. A materialisniust és a szegénységet 
tekintem én ilyen veszedelmes ellenségeknek. 
Nem tartozom ugyan azok közé, kik szent hevük-
ben az egész világot egy nagy bünfészeknek te-
kintik s kétségbeesnek a jövő felett. Á m d e 
azt hiszem, az általánosan elismert tény, hogy 
korunk nemzedéke általánvéve elhidegült az abstract 
eszmék, a bölcsészet, a vallás és egyházi élet iránt 
s inkább csak a gyakorlati anyagi élet ügyeivel 
foglalkozik. Volt idő, midőn nemcsak lelkészek és 
tanárok, hanem világi férfiak, sőt fejedelmek is 
közvetlenül foglalkoztak a vallás ügyeivel. Nem-
csak hogy könyvtáruk legnagyobb részét vallási 
könyvek képezték, hanem magok is működtek az 
egyházi és vallási irodalom terén. Most ellenben 
még azok közül is sokan kizárólag az anyag szol-
gálatában állnak, kiknek kötelességük volna meleg o ; O o 
érdeklődést, buzgóságot tanúsítani a vallás és egy-
ház ügyei iránt. A régi korból fennmaradt prédi-
kációk 1 5 - - 2 0 lapra terjednek, mai napság egy 
5 — 6 lapra ter jedő beszéd is hosszúnak, unalmasnak 
tetszik. Sok helyütt a templomok üresek, az u. 
n. intelligens osztály tagjai, világi uraink csak elvétve 
látogat ják azt, a köznép maga munkára használja 
a nyugalom és istenitisztelet napját is, a hivatalok, 
pénzintézetek javában működnek vasárnaponkint. 
Igy áll a dolog a gyakorlati életben. S nyilatko-
zik ez az anyagelvüség a tudományban is, az 
irodalom terén. A mint régente mindenki theolo-
gus volt: ugy most mindenki természettudós akar 
lenni ; de csak azért, mert nézetük szerint a 
természet tudomány és a materialistikus bölcsészet 
hivatva van kiküszöbölni a hitet, vallást, szóval 
mindent, a mi az anyagi, gyakorlati élet körén 
kivül esik. Ez az elvben és gyakorlatban hova-
tovább erősebben nyilatkozó anyagelvüség, s en-
nek természetes következménye: a vallás és egy-
ház ügyei iránt nyilvánuló indifferentismus, a 
buzgóság hiánya, ez a mi ellenségünk, ez ellen 



kell küzdenünk különösen nekünk lelkészeknek. 
Küzdjünk tehát ellene mindenekelőtt saját példánk-
kal, bizonyítsuk be híveink előtt, hogy reánk nézve 
csakugyan nincs becsesebb tudomány a Krisztus 
tudományánál, nincs drágább kincs a vallásnál, 
az egyháznál, melynek szolgálatában állunk. Mert 
ha a nep látja, hogy saját papja is sokkal inkább 
foglalkozik gazdasággal, kereskedéssel, mint bibli-
ával : bizony akkor nem csudálhatjuk, ha a hívek 
még inkább elhidegülnek a vallás iránt, s a helyett 
hogy örömmel bevennék a szíveikbe beoltott 
igét, elmennek egyik az ő szántóföldére, másik 
az ő kereskedése után. Küzdjünk a materialismus 
ellen a szószéken, tegyük lehetőleg érdekessé, 
vonzóvá igehirdetésünket, ne feszegessük a régi 
elavult orthodox nézeteket, mert ne feledjük, hogy 
az egyház iránti közönyösségnek egyik legfőbb 
előidézője és fenntartója a vastag orthodoxia. 
Es küzdjünk a materialismus ellen külső életünk-
ben is, érintkezzünk a hívekkel, teljesítsük híven 
lelkipásztori kötelességeinket, igyekezzünk gyüle-
kezetünk tagjai közül minél több valódi híveket 
szerezni, kik az egyház iránt meleg érdeklődést 
és buzgóságot tanúsítanának. S minél inkább nö-
vekedik a materialismusnak, az egyház eme leg-
veszedelmesebb ellenségének hata lma: annál na-
gyobb erélylyel, buzgósággal és határozottsággal 
küzdjünk ellene. 

Es a mily veszedelmes egyházunkra nézve 
a mindinkább terjedő anyagelviiség: ép oly ve-
szedelmes ellensége annak a szegénység. Dacára 
annak, hogy anyagias korunkban az emberek 
nagyrészének legfőbb célját képezi minél gyor-
sabban meggazdagodni, minél nagyobb jólétre 
szert tenni: mégis talán sohasem fenyegette még 
a társadalmat — és így különben is szegény prot. 
egyházunkat is — a végképeni elszegenyedés, mint 
épen most. A jobbmódu egyházakban is gyakran 
fordulnak elő pénzügyi zavarok, a gyengébb gyü-
lekezeteket pedig végelpusztulás fenyegeti. Mindig 
több azon gyülekezeteknek száma, melyek nem képe-
sek hivatalnokaikat fizetni, romladozó épületeiket 
javítani, egy szóval önmagukat fenntartani; annál 
kevésbé képesek hozzájárulni felsőbb tanodáink, 
egyéb egyházi közintézeteink fenntartásához, me-
lyeknek igényei a tananyag és tanrendszer töké-
letesedése folytán óriási mérvben növekedtek az 
ujabb időkben anélkül, hogy jövedelemforrásaik 

a szükségletekkel arányban gyarapodtak volna. 
Az állam nem engedheti meg, s nem engedi sa-
ját érdekünk sem, hogy tanintézeteink hiányosan, 
elégtelenül berendezettek legyenek; de hogy a 
követelményeknek megfelelhessünk, abban nem 
segít az állam. Egyházunk tagjai közül azok, kik 
nagyobb vagyonnal rendelkeznek, sokkal kevesebb 
érdeklődést tanúsítanak iránta, semhogy azt tehet-
ségeikhez képest gyámolítanák. Tisztelet a tisztelet-
reméltó kivételeknek! De hogy ezek csak kivéte-
lek, hogy a protestáns egyház vagyonos tagjai, 
világi urai nem tanúsítanak egyházunk iránt oly 
buzgóságot és áldozatkészséget, milyet tanusíta-
niok kellene és lehetne: arra nézve eléggé jellemző 
azon körülmény is, miszerint azon tény, hogy 
egy valaki a templomperselybe i oo frtot tett, 
mint ritkaság hirdettetik a lapokban. Az alsó 
néposztály áldozatkészsége van aránylag leginkább 
igénybe véve; ez pedig mindinkább elszegényedik. 
Azt hiszem, nem tévedünk, ha ezen általános el-
szegényedésnek okául első helyen a fegyveres bé-
két tekintjük. Hogy az államok önmagukat fenn-
tarthassák s érdekeiket biztosítsák: reno-ete£ o o 
pénzösszegeket igénylő katonaságot kell fenntar-
taniok. A hadsereg fenntartása emészti fel az 
állam jövedelmét; ez kényszeriti az államot a pol-
gárok túlságos megadóztatására; ez teszi őt kép-
telenné arra, hogy a szellemi és valláserkölcsi 
élet fejlesztésére, humanistikus célokra áldozzon; 
ez veszi el egyházunk tagjaitól is azokat a fillé-
reket, melyeket egyházaink, iskoláink fenntartására 
kellene áldozniok. Annyi bizonyos, hogy az idők 
gonoszok, ez az állapot kezd tarthatlanná lenni. 
Csakhogy nekünk a dolgok általános jobbrafor-
dultára várakoznunk nem lehet. Addig is, míg a 
viszonyok jobbrafordulnának, — a minek végre is 
be kell következni, — küzdjünk egyházunknak ezen 
legnagyobb ellensége, a szegénység ellen. Vegyünk 
példát azon lelkésztársainktól, kik megmutatták, 
hogy kitartó buzgóság, tapintatosság, erély és 
rend mellett mennyire lehet növelni és biztosítani 
a gyülekezet jövedelmét. 

Im ezek harcoló egyházunknak legfőbb ellen-
ségei a róm. kath. klérus, mely minden áron egyedül 
akarja a világ minden népeit nevelni és üdvözíteni, 
a materialismus, s az ebből folyó indifferentismus 
és a szegénység. Teljes diadalt aratni ezen ellen-
ségek felett természetesen nem lehet. Minél eré-
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lyesebben, minél buzgóbban küzdünk azonban 
ellenük: annál közelebb jut egyházunk, eszmény 
képe megvalósításához, annál előbb lesz a militans 
ecclesiából triumphans ecclesia 

Kolbenhcyer Albert. 

I S K O L A Ü G Y . 
A theol. akadémiák Angolországban.*) 

I. 
A theologiai oktatás egyáltalán nem áll magas 

tudományos színvonalon, sem az egyetemeken sem a 
theol. intézetekben. Az oxfordi és cambridgei egye-
temen eredetileg a theologia volt a vezér studium és 
minden egyéb tudomány a theologia ínye szerint 
aként volt berendezve, hogy a nem graduált (under-
graduate) a vallastan szellemével és igazságaival közel-
ről ismerkedjék meg. Időjártán azonban megváltozott 
a viszony ; a theologia mellékessé vált : a fellowshipo-
kat és collegiumi tutori állomásokat a világi tárgyak-
ból kitűnt egyéneknek adták, mert a tanítóknak nem 
volt idejök tanitní, a tanulóknak pedig nem volt ked-
vök tanulni a theologiát és közön-kézen a vallástan 
morzsaival is beérték. Mint az egyetemi oktatásnál már 
láttuk, a vallástan a nyilvános vizsgálatokon mint mel-
lék tárgy szerepel s a vizsgálók megelégesznek, ha a 
jelölt az uj szövetséget görög eredetiből fordítni tudja 
s az angol egyház 39 hitcikkelyét ismeri. 

Az uj egyetemeken a theologianak csak részben 
van helye ; a régieken (Oxford és Cambridge) sor-
vasztó allapotban van. Ha dissenterekkel beszélsz az ang-
lican theologiáról, mosolyogva emlegetik ; s ha Oxford-
ból vagy Cambridge-ből kikerült, ó*classicai irodalom-
ban és mathematikában jártas papi egyénekkel beszélsz, 
csakhamar átlátod, hogy a theologia, mint tudomány, 
teljességgel nem erős oldaluk. 

Oxfordban és Cambridgeben háromféle theol. vizsgá-
latot szerveztek, u. m. a theologiai, speciális theol., theo-
logiai tripos vizsgálatokat, de a nélkül, hogy a theol. pety-
hüdtségen e szigorlatokkal gyökeresen segítettek volna. 
Hiszen 1879 őszén hallottam Londonban egy tisztán tu-
dományos testület (Taylorian Society) kebelében tartott 
felolvasását egy Oxfordban végzett Balliol collegiumi 
volt theol. növendéknek, ki a legélénkebb színekkel fes-
tette a theologiai studiumok siralmas állapotát, mely-
nek megcáfolására a jelenlevők közül senki sem vállal-
kozott.**) 

A theol. rendes tanárok főfeladata nem a theolo-

*) M u j a t v á n y s z e r z ő n e k , A z i s k o l á z á s j e l e n e A n g o l o r s z á g b a n * 
c. s a j l ó a l a t t l é v ő m ű v e I l l - i k r é s z é b ő l . 

**) U g y a n c s a k a f e l o l v a s ó n é h á n y h é t t e l k é s ő b b a z o x f o r d i 
e g y e t e m i k ö r b e n ( U n i o n S o c i e t y ) ez é r t e k e z é s é t f e l o l v a s t a s e g y s z e r s -
m i n d i n d i t v á n y o z t a , h o g y a t h e o l o g i a i s t u d i u m o k f e l é l e s z t é s e v é g e t t O x -
f o r d b a n e g y u j s f e l e k e z e t n é l k ü l i t h e o l . c o l l e g i u m a l a p i t t a s s é k . E z in -
d í t v á n y t a z o n b a n k ü l ö n ö s e n a z o r t h o d o x K e b l e c o l l e g i u m t a g j a i e l l e -
n e z t é k s 1 9 e l l e n 7 7 s z a v a z a t t a l e l v e t e t t é k . ( T h e I n q u i r e r , i 8 7 g . n o -
v e m b e r 8 - i k i sz . 

gia tanítása, hanem a jelölteknek a püspöki vizsgala-
tokra, vagy más szóval a 39 hitcikkely alairasara és 
vizsgálatra való előkészítése. Egyetemi tanuló koraban 
(1863— 68) — úgymond értekező, — midőn a külföldi the-
ologiai irodalom, Renan »Jézus élete, ' Strauss J é z u s 
élete* és Ewald későbbi művei nagy feltűnést keltettek : 
egyetlenegy tanár kivételével a többitől egy árva igét 
sem lehetett róluk hallani. A dogmatika egyik tanárá-
nak egyetlenegy hallgatója se vol t ; a pastoralis theo-
logia professoráról édes keveset beszéltek hallgatói ; az 
exegesis tanára görög szótár írásával volt elfoglalva; a 
dogmatika regius professora causerieket tartott az uj 
szövetségről, de sem Schleiermacher, sem Strauss nevét 
nem vette soha szájára; egy másik tanár a Septuaginta 
nyelvezetéről tartott nehany, iskolás gyermekeknek való 
felolvasást. A héber nyelv regius professora (a tiszteletre 
méltó dr. Pusey) tanítása sem volt nagyobb hatású, 
mint irodalmi művei. Az arab nyelv két tanara közül 
egyik sem volt tekintettel a theologiai studiumokra (pl. 
a Korán olvasására) s a ki Oxfordban az arab nyelvet 
tanulja, rendszerint a britt muzeum keleti nyelvészeti 
osztályába vagy valamely allami hivatali alias elnyeré-
sére való tekintettel tanulja. Az arab nyelv egyik ta-
nara az első éveseknek tanította a héber nyelvet, s 
azoknak a 24—30 éves ifjú férfiaknak, — kik a második 
nyilvános vizsgálatot (Greats) is letették és Müller Miksa 
nyelvtudományi felolvasásait már hallgatták, — a Genesis 
második fejezete olvasásakor a legünnepélyesebb han-
gon és arccal magyarázta azt a, szerinte »nagyon érde-
kes és sokat vitatott kérdést, hogy micsoda nyelven 
beszéltek az éden kertjében?* Azonban a XVI-ik száztól 
fogva le egész Geseniusig e tárgyról felállított elmés 
feltevések bíráló taglalásába nem bocsátkozott. Látható 
ezekből, hogy a theol. növendék valóságos szakismere-
tét csak a szakmunkák buvárlásából, a collegiumi fel-
lowkal való társalgásból nyerte, de egyaltalan nem a 
tanárok előadásaiból. A felolvasó jellemző megjegyzése 
szerint Oxfordban — a tantermekben — a theologiát 
se nem kináltak, se nem keresték ; Cambridgeben a kí-
nálat és kereslet valamivel jobb volt. 

1879-ben Oxfordban a dogmatika egyik tanára ti 
zenkét előadásból álló tanfolyamot tartott s egyszersmind 
a lithurgicus könyv magyarázataból magán vállalkozók 
számára tanfolyamot nyitott. A dogmatika másik ta-
nára az első szorgalomszakban hetenként egy órán Atha-
nasius „De Incarnatione Verbi '-jéről és a 39 hitcikkelyről 
hetenként kétszer tartott felolvasást. A héber nyelv 
regius professora (dr. Pusey) nem tartott előadást. Egy 
tanár hetenként háromszor a héber nyelv elemeit taní-
totta. A pastoralis theologia professora hetenként há-
romszor Hoolcer „Eccl. Polity* V-ik könyvét, s az egy-
háztörténelem tanára hetenként háromszor a niceai zsi-
nat előtti korszakot tárgyalta ; az exegesis tanára a zsi-
dókhoz írt levelet magyarázta a VlI-ik fejezeten kezdve 
s végre Woollcombe nov. hóban két felolvasást tartott 
a Septuagintáról. 



Cambridgeben csupán egy pár fokkal áll feljebb 
a theologia s az ottani előadások bővebb részletezése 
helyett a Király-collegium (Kings-College) és néhány 
theol. akadémia tanulmányi rendjét adom. 

A Király-collegium theologiai facultását különösen 
kiemelendőnek tartom, mint a melyben 15 tanár a kö-
vetkező tárgyakat adja e lő: dogmatika, uj szövetségi 
exegesis, egyháztörténelem, pastoralis theologia és li-
lurgika, erkölcs-bölcselet, logika és metaphysika, az 
egyházi zene elmélete és gyakorlata, latin nyelv, egy-
házi szónoklat, egészségtan különös tekintettel a papi 
hivatalra. 

Vizsgalat nélkül felvesznek e szakba minden egye-
temi graduáltat, vagy minden oly 21 éves egyént, ki a 
görög és latin nyelvből s az egyház kátéjából sikeres 
vizsgalatot tesz. A tanfolyam két éves, melynek végez-
tével a sikeres vizsgálatot tett jelöltek az anglican püs-
pökök egyrésze által érvényesnek tekintett bizonyítványt 
nyernek. 

A vidéki theologiai intézetek sokkal kevesebbet 
kivánnak a jelöltektől. A lichfieldi theol. collegiumnak 
tulajdonképen három tanára van. Az egyetemi gradu-
áltaknak csak egy évig, masoknak két évig kell az 
intézetben maradniuk. A tanfolyam targyai: ó- és uj 
szövetség (amaz angol forditasban, emez görög eredeti-
ben) ; liturgika ; dogmatika ; egyháztörténelem ; egyház-
jog í egyházi szónoklattan ; és az egészségtan elemei. 

Oly üzletemberek, kiknek nincs módjukban az évi 
tandijt (107j font) egyszerre lefizetni, püspöki beleegye-
zés mellett félévenkénti vizsgálatot is tehetnek theol 
tárgyakból. 

A chichesteri theol. collegium tanrendje szintén 
megegyez az előbbivel. A felvétel egyik feltétele, hogy 
a jelölt legalább 20 éves legyen. Némely székesegyház-
zal kapcsolatban, pl. Truvoban, Lincolnban s t b , van 
egy-egy theol. előkészítő intézet, (u. n. scholae cancella-
rii,) melyben 20—30 növendéket rendesen két év alatt 
szoktak előkészitni a lelkipásztori hivatalra, s aztán a 
jelöltet az egyetemi rendes tanfolyamra vagy vizsgá-
latra küldik. 

E kis iskolák különösen a diakonusok (bibliaolva-
sók s alkalmilag paphelyettesek) nevelésére valók. 

Hogy mily külömbség van az anglican és tisztán 
prot. papnevelés között, arra nézve legjellemzőbb az 
unitáriusok Manchester New Collegiuma Londonban, 
mely 1786-ban alapittatott Manchesterben s 1853-ban 
tétetett at Londonba. 

A tanfolyam öt éves : t. i. két nem graduált és 
három theologiai év. Az egész tanfolyamot végezni 
szándékozó tanuló köteles a londoni egyetem felvételi 
vizsgalatát letenni s a második év végén ugyanazon 
az egyetemen a B. A. fokozatra szert tenni. A jelölt-
nek emellett három dissenter pap által aláirt erkölcsi 
bizonyítványt kell előmutatnia. A három éves tanfolyamra 
lépő jelöltnek legalabb is 21 évesnek kell lennie és a 

londoni egyetemi felvételi vizsgalatnak megfelelő szigor-
latot letenni. 

A nem-gradualt tanulók részben az egyetemi col-
legiumban (University college) tanulják a görög, latin s 
francia vagy német nyelvet és a természettudományok 
egyik agá t ; e collegiumban pedig a psychologiat és 
logikát s a tiszta és alkalmazott mathesist oly mérték-
ben, mint a hogy a londoni egyetemi felvételi vizsgá-
laton követelik. 

I. A theologiai tanfolyamon következő tárgyak 
adatnak elő: 1. uj szövetségi bevezetés; 2. uj szövet-
ségi kritika és exegesis; 3. a dogmatika történelme és 
kritikája; 4. ker. hi t tan; 5. szemelvények a görög 
egyházi atyak müveiből. 

II. A történelmi és összehasonlító vallasfolyamon 
előadjak : I. Izráel vallasa fejlődését kapcsolatban a hé-
ber történelemmel és irodalommal s az ó szövetségi 
kritikával ; 2. egyháztörténelem, áttekintő és egyes kor-
szakok speciális tanulmányával ; 3. összehasonlító val-
lástudomány ; 4. Szemelvények a latin egyházi atyak 
müveiből. 

III. A philosojjhiai tanfolyamon : 1. vallasbölcse-
let; 2. görög philosophiai müvek (főként Plató és Aris-
toteles) olvasása; 3. psychologia és logika; 4. erkölcs-
bölcselet; 5. latin philosophiai müvek (főként Lukretius, 
Cicero és Seneca müvei) olvasasa. 

IV. Héber nyelv és irodalom kapcsolatban nyelv-
tani és ó szövetségi exegetikai tanulmanyokkal. 

Ez intézet könyvtaraban minden nap isteni tisz-
teletet tartanak rendre a tanarok és tanulok. E mellett 
a s/.ónoklattanban, egyházi beszédek irasaban szintén 
rendesen gyakoroljak a jelölteket. 

Jelen voltam ez intézetben egy par előadáson. A 
vallásbölcseletből a nagyhírnevu dr. Martineau fejte-
gette a vallasos vilagnézlettel kapcsolatos problémá-
kat oly philosophiai mélységgel, s egyszersmind oly 
világos nyelvezettel, mintha egyszerre Plató és Kant 
beszéltek volna. Az erkölcsbölcselet előadója Upton 
tanár szintén ismert alapossaggal taglalja az ethikai 
kérdéseket, folyvást utasítva növendékeit az alapvető 
ethikai munkák kérdéses fejezetei tanulmányozására. 
Az egyhaztörténelem és összehasonlító vallástudomány 
a kiváló tehetségű ifjú tanár E. Carpenter kezén van, 
s az exegetikai és kritikai részt Drummond tanar 
tanítja. 

Az intézetnek alig van 10 — 12 növendékénél több, 
azonban u. n. local vizsgalataira évenként szép szám-
mál jelentkeznek a felső iskolák növendékei, háromne-
gyed részben nők. i879-8o ban az ó-szövetségi irodalom-
ból és történelemből 9 nő-jelölt közül 5 első osztályé 
és 3 másod osztályú vizsgalatot tett. Az uj-szövetségi 
irodalomból és theologiaból 38 (legnagyobb; részt nő) 
jelölt közül 13 első osztályú és 18 inasod osztályú 
vizsgalatot; az egyháztörténelemből egy jelölt első osz-
tályú s az erkölcs- és vallástudományból 6 jelölt közül 
2 első és 2 másodosztalyzatu; végre a görög uj szövetség-



bői egy jelölt első osztályú vizsgalatot tett. E szerint 
az emiitett iskolai évben 54 jelöltet vizsgált meg e col-
legium bizottsága. 

Az intézet évi költsége 2320 fontra rúg. 
E dissenter theol. collegium vizsgálati értéké-

nél fogva merőben kiválik a hasonnemű anglican in-
tézetek közül s ennélfogva azokkal összemérni egyálta-
lán nem lehet. Az a magasabb theologiai miveltség, 
melyet a Manchester New Collegiumban a dissenter-
jelöltek elsajatitnak, az angol egyházi papok között va-
lóságos ritkasag. Az anglican papnevelő intézetekben 
a liturgikára és dogmatikára esik a fősuly, emitt a phi-
losophiára és a vallástudományra. 

Fel - éri Lajos. 

T Á R C A . 
Enekügyünk. 

Megbocsát nekem mind Kálmán F., mind Turcsá-
nyi A. ur, ha e mindnyájunkat egyiránt érdeklő igen 
fontos ügyben szerény megjegyzéseimet én is közzétenni 
bátorkodom. Oly nagy érdekű, oly nagybecsű a mi ének-
ügyünk, hogy itt a legcsekélyebb adatot is a legszíve-
sebb örömmel kell fogadnunk. Ez okból felette kívána-
tosnak látszik előttem, hogy a valóság lehető földerítéséhez 
mindazok hozzájáruljanak, a kik csak ezt tehetik. A 
lehető tévedés majd kihull a kritika rostáján, a tiszta 
szemet pedig megbecsüljük s ugy adjuk á t az utókornak. 

Bogisich ur, való, hogy nagyon is el találta hají-
tani a sulykot, mikor azt allítja, hogy a régi magyar 
nemzeti dallamokat a pápistasag tartotta fenn. a refor-
matió pedig hűtlenül elhagyta azokat. 

Azt, igaz, nem tagadhatjuk, de minek is akarnók 
tagadni, hogy a r. kath. egyháznak igazán irigylésre 
méltó, gyönyörű eredeti, nemzeti ének-dallamai vannak. 
S ha Bogisich ur azt állítja vala, hogy a régi ma-
gyar nemzeti dallamokat egyrészt a pápistaság tartotta 
fenn, ugy nekem legalább egy szavam sem volna ellene. 
Szerintem tévedtek őseink — bár, valljuk meg, az op-
positiónál és protestatiónál fogva természetes volt ezen 
tévedésük, — midőn a reformatió hajnalán sok szépet 
és jót elhagytak csupán azért, mert az a szép és jó a 
kath. egyházban volt. Pedig hány ének volt és van a 
kath. atyafiaknál, melyek szövegét s még többször a 
dallamát nem annyira a kath. ember, mint inkább a 
vallásos szív teremtette. S én valóban nem látom at, 
hogy a mit őseink akkor nem tettek vagy nem tehet-
tek, miért ne tehetnők meg azt a jelenben mi? Ha én, 
mint ev. ember, gyönyörre] olvasom egy ref. Aranynak 
vagy Tompának s egy kath. Vörösmartynak vagy Katoná-
nak műveit: hát ugyan miért ne énekelhetném nemcsak 
egy reformátusnak, hanem egy katholikusnak énekét is, az 
olyan éneket t . i., mely távol a dogmatizálástól, tarta-
lomra s magyar dallamra nézve valódi vallásos, keresz 

tyén ének. Ám nézzük sorba a ker. ének-költészet kiváló 
remekeit, e valódi énekeket, bármely ker. felekezet köré-
ben s azt fogjuk tapasztalni, hogy ez énekekben a hang ( 

a melegség, a közvetlenség, a gondolat, az érzelem, az 
egész kedélyvilág, az Istent dicsőítő és Istenhez vágyó 
lélek fennszárnyalása, a megnyugvás, a bizalom, a hit, 
a remény, a szeretet, a banat és öröm: mind-mind a 
miénk is, mintha a mi szívünkből íratott volna. Valamint 
nagy elfogultság kell ahoz, ha valaki prot. vagy kath. 
számtanról, költészetről vagy zenéről beszél, nem kevésbé 
elfogultság az is, ha prot. és kath. egymás énekeitől s 
ezeknek szép dallamaitól szerfelett idegenkedik. 

Nekem legalább, megvallom, ev. pap létemre is 
nagy lelki gyönyörűséget okoz a ref. testvéreknek több 
remek éneke. A többek közt p. o. mily szép a 130. 
dicséret. Én nagyon sajnálom, hogy az ilyen remeket mi 
evangélikusok nem énekeljük. 

Gyönyörű nekem és szintén szeretném énekes-köny-
vünkben látni és a hivők seregével énekelni ezen, Ealudi 
Ferenc által irott s u. n. kath. éneket is: »Keresztyé-
nek sírjatok, Mélyen szomorkodjatok; Keseregjen min-
den szív, A ki Jézusához hív® stb. 

Most is fentartom azon óhajtásomat, melynek egy-
kor az „Egyházi Reformban4 kifejezést adtam, hogy 
nem ártana a kath. ének-dallamokat megfigyelni. Ok is 
vettek át tőlünk dallamokat, p. o. Mint a szép híves pa-
takra dallamára megy náluk ezen ének: Füvek és fák 
levelei. (Szent olvasó királynéja. Székes-Fehérvárott, 
1864.) Sőt Luthernek egyik énekét is énekelték a r. 
kath. atyafiak, mely igy kezdődik : Az Istennek szent 
angyala. Erről Révész Imre „A magyarországi ref. 
egyház közönséges énekes-könyvéről * című becses mű-
vében azt irja, hogy régibb időben énekelték hazai s 
külföldi evangélikusok is. Énekeljük mi ezt ma is. (Lásd 
a dunántúli ev. énekeskönyv 34. számú énekét : Menyből 
jővén az angyalok. A ref.-nal a 64. dics.) Egy éneket-
a 13. században élt Celano Tamásnak ezen nagyhírű 
énekét : Dies irae, dies illa, mi evangélikusok is átvet-
tük. (Lásd dunántuli énekk. 561. szám alatt. Az első 
strófák kihagyva.) 

De térjünk vissza tárgyunkra. Mondom tehát, hogy 
Bogisich urnák igaza van annyiban, hogy sok szép éne' 
keik és eredeti dallamaik vannak; de az is áll, hogy 
mind szövegre, mind dallamra sok idegen énekük 
is van. 

Téved Bogisich ur abban, midőn allítja, hogy a 
relormatió hűtlenül elhagyta volna a régi magyar nem-
zeti dallamokat; de téved ám Kálmán F. ur is, mintha 
mi evangélikusok e század eleje óta általában minden 
magyar dallamot elhagytunk s helyettük (persze a szö-
veggel együtt) tökéletes németeket vettünk volna át. 
„Nem is csuda, úgymond, mert hisz a mi felekezetünk 
Magyarországon még ma is legnagyobb részben nem 
magyar ajkuakból á l l / 

Igaz ugyan, hogy énekeink nagyrészt a német 
ének-költészet remekeiből fordítvák s a szöveggel átvet-



tük részben a dallamot is; de azért vannak nekünk 
eredeti énekeink is mind a szöveget, mind a dallamot 
illetőleg, még pedig annyi, hogy Kálmán F. kénytelen 
lesz rajta elcsudálkozni. Az eredeti alatt pedig értem a 
magyart ; mert hála Istennek voltunk, vagyunk s a jö-
vőben is leszünk, tősgyökeres magyarajku s érzelmű 
evangélikusok elég szép számmal. Ily eredeti, tiszta 
magyar énekeink, mind szövegre mind dallamra a du-
nantuli énekeskönyvben p. o. ezek : i. 2. 3. (A ref.-ok-
nál a köznap reggeli énekek közt az 1. sz. a.) 4. 5. 9. 
14. sz. (Ezen dallamra : Küldé az ur Isten. Ezen dalla-
mot Kálmán F. ur is kitűnőnek mondja. Lásd Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 1879. évi 22. számát.) 47. sz. (Ez 
esztendőt megáldjad. A ref.-nál 5. sz. Náluk bő zsírral, 
nálunk pedig uj jókkal ékesítsed.) 63. sz. (Dicsérd lelkem. 
Istenedet. A ref.-oknál 16. sz. dics.) 71. sz. 73. sz. f E 
szomorú napot. Lásd Altdörfer Keresztélynek chorál-
könyvét ev. gyülekezetek használatara. Külön rész a 
dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerület magyar gyüleke-
zetei számára. Pest, Aigner Lajos könyvkereskedésében. 
I?73-) 9°- sz- (Ref.-oknál 29. változtatva.) 93. sz. 94. 
sz. 121 sz. (Ref.-oknál 42. dics.) 164. sz. (Ezen dallamra: 
hozzád fohászkodom, vagy : semmit ne bánkódjál. Kál-
mán ur e dallamot igazi gyöngynek mondja ; ők elhagy-
ták, nálunk megvan. Vagy énekelhető még ez ének ezen 
dallamra is : Irgalmazz ur Isten, melyet Kálmán F. ur 
gyönyörűnek mond.) 191. sz. 196. sz. (Lásd Altdörf. Ker. ! 

choralk.) 199. sz. (Ezen dallamra: Hallgass meg minket 
nagy ur Isten. Ezen dallamot is ritka szép dallamnak 
nevezi Kálmán F. ur.) 201. sz. (Lásd Alt. K. chor. Ez J 
ének szintén megvan a ref. testvéreknél is a 73. sz. a.) , 
203. (Lásd Alt. K ). 209. sz. (Örül mi szívünk. A ref.-
oknál a 7$. dics., ezen dallamra: Téged ur Isten. Ez a 
dallam Kálmán urnák semmit sem ér. Csudalom.) 233. 
sz. (Előtted állok. L. Alt. K.). 237. sz. (Kegyes Jézus, 
én imádságomra. A ref.-oknál 173. dics. Ezen dallamra: 
Jer dicsérjük. Kálmán F. ur szerint egyik gyöngye ma-
gyar dallamainknak.) 283. sz. (L. Alt. K.) 352. sz. (Szí-
vem keserűségét. Gyönyörű régi ének. L. Alt. K.). 353. 
sz. (Teremtő Istenünk. Régi szép ének. L. Alt. K.). j 
461. sz. (Ezen dallamra : Szent Esaiás így ír Krisztusnak. 
Ezt Kálmán ur szintén kitűnőnek mondja.) 467. sz.- (Ur 
Isten, mennyei Atyánk, vagy mint az öreg Gráduálban 
az 533 sz. a. van : Mennyei Atyánk, ú r i s t en . Kálmán F. 
ur gyönyörű dallamnak tartja.) 476. sz. (Szívein megaláz-
ván! Ref.-oknál 140. dics.) 472. sz. 477. sz. (Te néked 
uram hálát adok. L. Alt. Ref.-oknál 139. dics. Gyö-
nyörű dallam. E dallamra van egy halotti ének a ref.-
oknál : Oh fájdalmak éles nyilai. Mikor ez éneket a jó 
Dömötör bácsi K—n a hallottas házaknál rázendítette 
érces hangjával, csak ugy facsarta a szíveket egész a 
könyhullatásig.) 491. sz. (L. Alt.) 520. sz. 540. sz. (Mu-
landó világnak. Irta Miskei Ádám. Ezen dallamra : Min-
denek meghalljak. L. Alt.). 547. sz. (Már elmégyek az 
örömbe. Ref.-oknál is. L. Alt.). 

Ezen kivül vannak énekeink, melyeknek szövege 

ugyan idegen, dallama azonban részint tiszta magyar, 
részint pedig magyarosított. Ezek a következők: 61. sz. 
(L. Alt.). 66. sz. (L. Alt.). 69. sz. (L. Al t ) . 113. sz. 
(L. Alt.). 139. sz. (Téged ur Isten. Ref.-oknál 229. 
Ambrosius a 4. században. Ezen dallamra : Örül mi szí-
vünk.) 151. sz. 158. SZ. 167. sz. (Mire bánkódol, óh te 
én szívem. Warum betriibst du dich, mein Herz. Hans 
Sachs éneke. Ref.-oknál 190. dics.) 203. sz. 224. sz. 
(L. Alt.). 227. sz. 234. sz. (L. Alt.). 348. sz. (L. Alt.). 
377. sz. (L. Alt.) 457. sz. 469. sz. (Magasztallak én té-
ged. L. Alt Ref.-oknál a 146. dics. Révész azt írja 
róla, hogy régi magyar. Nem az, németből van fordítva. 
Lásd Knapp Albert énekgyüjteményében a 2607. sz. a. 
Ich danke dir.) 497. sz. (L. Alt.). 513. sz. (L. Alt.). 
530. sz. (L. Alt.). 561. sz. (Dies irae, dies illa, ezen 
dallamra: Óh mennyei nagy boldogság.) 565. sz. (L. 
Alt.). 572. sz. (Dallam : Az én időm, mint a szép nyár. 
L. Alt.). Itt van még az 540. lapon : Jézus, Istennek 
báránya. (L. Alt.). — Ezen dallamra : Oh emberi gyarló 
nemzetség. (L. Alt.). Eheu, quid homines sumus, van 
a győri énekeskönyvben a 281. sz. a. ez: Örökkévalóságra 
lettünk. — Ezen magyar dallamra : Drága dolog az ur 
Istent dicsérni, megy a 161., 213. és 317. sz. énekünk 
stb. Ezen kivül Altdörfer K. négy magyar dallamot 
szerzett. Köztük egynek : Uram, maradj velem, szövege 
Székácstól. (L. Alt. K. chor.) 

( V é g e k ö v e t k e z i k ) . 

San thá Káró ly. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Levél egy anyához.*) 

Asszonyom ! Ön engem azon, rám nézve nagyon 
hizelgő kérelemmel keresett fel legközelebb, hogy 
kedves leányának, a meglévő ifjúsági iratok közül egy 
jóravaló olvasmányt ajánlanék. A mily megtisztelve ér-
zem magamat az én igénytelen véleményembe helyezett 
eme bizalom által, épen olyan nagy a felett való örö-
mem, hogy szerencsés lehetek önnek becses figyelmét 
egy igazán derék, igazán kitűnő munkára hivni fel. 

Teljes biztonságban érzem magamat a felől, hogy 
az ajánlottam munka atolvasása után ön is velem együtt 
fog örülni s hogy legközelebbi találkozásunkkor, nem 
köteles udvariasságból, hanem őszinte meggyőződésből 
fog imigyen szólani hozzám: „a könyvvel nagyon meg 
vagyok elégedve.4 

Mert ugy-e bár én magam magamnak hízeleghetek 
azzal, hogy ismerem (innék a leányok nevelésére vonat-
kozó nézeteit s tudom, mily irányú olvasmányt szokott 
tartani legjobbnak. Emlékszik ön, most egy éve mily 
heves eszmecsere fejlett ki közöttünk a mostani leányok-
nevelése fölött ? Ön oly erősen támadta meg s Ítélte el 

*) W a r g a L a j o s n é : L á n y o k k ö n y v e . 



szegény leányokat, oly kérlelhetlenül tárta elő fogyat-
kozásaikat, hogy elvégre nekem kellett őket pártfogásom 
alá vennem. (Mely gavallér eljárásomért aztán úgy titokban 
nagyon meg voltam magammal elégedve.) Ön, asszonyom, 
akkor a mi egész nevelési rendszerünket léhának, „kis-
asszonyosnak* nevezte el. 

— S kit tart ön e dologban hiSásnak, ezen, ön sze-
rint ferde nevelésért felelősnek ? — kérdeztem én. 

— Egyenesen ezeket a cifra leánynöveldéket, volt 
a határozott válasz, mely válasz által én kissé meglepetve, 
kíváncsian vártam a bővebb indokolást. Ön azután szíves 
volt egy hosszabb ideig tartó beszédben részletesen 
előadni a maga indokait. 

— Patres conscripti! . . azaz pardon 1 nem igy 
kezdődött a beszéd, hanem magyarul ekképen: Fiatal 
ember! 

T e h á t : Fiatal ember! En szeretem az egyenes 
beszédet s azért kimondom őszintén, hogy nekem ezek 
a leánynevelő intézetek sehogysem tetszenek. Tudja 
miért? Azt is megmondom. Nem tetszenek azért, mert 
bár nem tagadom, hogy ott a mi leányaink tanulnak 
sok jót is, tudósabbakká, szélesebb látkörüekké, fino-
mabbakká lesznek, mint mi, szegény, háznál növekedett 
jaratlan falusi libák voltunk egykor s talán vagyunk most 
is ; de engedjen meg, ha kimondom, hogy másrészről 
meg hoznak onnan magukkal annyi arroganciát, hiúságot, 
urhatnámságot, elbizakodást s u. n. „magas igényeket*, 
hogy az ember szinte kétségbeesik jövendőjök felett és 
sajnálja őket is, meg azt a fiatal embert is, ki elég szeren-
csétlen lesz valaha sorsát egy ilyen nő sorsához kötözni. 
Én édes, jó istenem 1 még csak el sem tudom gondolni, 
hogy milyen feleségek lesznek ezekből valamikor 1 Milyen 
finom elegantiával fognak majd öltözködni; hogy fognak 
tudni idézni németül, meg franciául; mily apró részlete-
zéssel el tudják mondani, hogy minő öltözet divatos bálban, 
estélyen, utcán vagy színházban s ugyan kérem, mondja 
meg, hogy mi hasznát fogja venni ennek a tudomá-
nyának Hotykán vagy Lukán, — ha véletlenül ide ta-
lálják valamelyiket férjhez vinni ? Vagy azt képzeli talán, 
hogy egész életén keresztül szalonúrnő lesz, kinek nem 
lesz egyéb dolga, mint cselédeinek parancsolgatni, s 
hogy a főzelék mindennap kozmát ne kapjon, leves 
ízetlen, kenyér keletlen ne maradjon : az nem ő rá 
tartozik ? Nem, nem, sohasem engedném meg, hogy az 
én leányom nevelő intézetbe járjon, hogy belőle divat-
majmot faragjanak — nevelem itthon én magam; neve-
lek belőle leányt olyat, a ki lehessen egykor férjének 
nem felleggyüjtője, de mosolygó napja, hűséges munka-
társa ; a ki legyen lelkes magyar nő, szerető feleség, 
gondos édes anya, ügyes házi nő és igazi, takarékos 
gazdasszony. „Házias nevelés* — ez való a középosz-
tály leányainak, nem pedig piperkőccé, tudákossá idomító 
intézetek . . . stb. 

Ugy-e bár, ha nem tévedek, körülbelül ezeket 
mondotta ön akkor ? Mig én bátorkodtam megjegyezni, 
hogy szerencsés a leány, kit önhöz hasonló édes anyá-

val áldott meg a gondviselés, mert az valóban nem 
érzi meg a nevelő intézet hiányát. A középosztály 
leányait egészen abban az irányban kell növelni, melyet 
ön oly erősen hangsúlyozott; erre nézve teljesen egyet-
értettünk s nem is hiszem, hogy akadna ember, a ki 
azt helybe ne hagyná. Csak abban nem voltam önnel 
egy véleményen, hogy leányaink növelése a helyes 
útból annyira eltérő irányt vett volna, mint ön állította 
s kockáztattam azt az állítást, hogy én több jó feleség-
nek valót találnék mai napság is, mint ön asszonyom 
szigorú kritikájával (bár megengedtem, hogy a nők-
egymást jobban ismerhetik s a nő szeme a női lélek 
titkos rejtekébe mélyebben tekinthet, mint a férfié.). 
S mondottam azt is, hogy bár véleményem szerint is 
sok fogyatkozása van ugyan még a mai nőnevelésnek, 
de én azért világért sem töröltetném el a leánynövel-
déket, annyival is inkább, mivel ez az intézmény mi ná-
lunk még meglehetősen új dolog s igy nem csoda, ha 
fogyatkozásai vannak is. Egyszerre tökéletest előállítani 
nem lehet s azért elnézéssel kell irántok még egy kevés 
ideig viseltetnünk, lassankint aztán majd csak rátérnek 
az egészen helyes nevelés útjára. 

En tehát a kétségtelenül meglevő fogyatkozások-
ból nem vontam le azt a következtetést, hogy e szerint 
leánynövelő intézetekre nincsen is szükség. Sőt azt 
mondottam, hogy igenis van, a mint ezt a külállamok 
példája és intézkedései is mutatják. Mert én, asszonyom, 
most is azt állítom — s ez szent meggyőződésem, — 
hogy bármely házasság, csak úgy lehet szerencsés, a 
férjre nézve soha megunttá nem váló édes kötelék, ha 
neje, egyéb tulajdonságai mellett, neki míveltség te-
kintetében is egyenrangú társa. Épen Lukán, meg Hoty-
kán, asszonyom, a hol az ember teljesen neje társaságára 
van utalva, válik kétszeresen szükségessé, hogy a nőnek 
is magasabb műveltsége legyen. 

És ez nem zárja ki azt, hogy azért jó gazdasszony 
és kifogástalan házinő is ne lehessen. Mert lehet. Példa 
rá kegyed asszonyom, kiben e tulajdonok oly testvéries 
szeretettel ölelkeznek és példa rá ennek a könyvnek 
(melyet épen jelen soraimban önnel nagyjából megis-
msrtetni szeretnék s melyhez oly nagy kerülő után 
térek ismét viszsza) szerzője, kinek háza a csínban, tisz-
taságban, izlésteljes berendezésben, ő maga a gazd-
asszonyi teendőkben, naponkénti munkaidejének cél-
szerű berendezésében s annak pontos elvégzésében 
igazi mintakép és azért, mint láthatja ön, az irodalom-
mal is ráér foglalkozni. 

Ez a derék nő Warga Lajosné, ki Rajka Teréz 
néven működött eddig az irodalomban. (Nemde ön is 
ismeri és pedig előnyösen ?) Szóban levő munkája : ,Lá-
nyok könyve,4 mely címlapja szerint „fiatal leánykák 
számára* készült ugyan, de a cím ne hozza önt zavarba 
s ne értsen ez alatt 8 — i o éves csöppségeket, hanem 
olyan nagyobbka, serdülő, vagy ha úgy tetszik, egé-
szen nagy leányokat is. (Hiszen azért ők is kis leányok 



maradnak, mert minden leány kis leány, míg férjhez 
nem megy.) 

A legtisztább meggyőződéssel állithatom, hogy 
az ön tapintatos anyai vezetése mellett már is igen 
szép műveltséggel biró s helyes alapokon induló ,kis 
gazdasszonya* számára, ennél jobb irányú, helyesebb 
felfogású, szivére lelkére jótékonyabban ható, s az ő 
gondolkozásmódját igazabb és ön által kedveltebb 
irányban fejlesztő olvasmányra — e nemű irodalmunk-
ban — csak nagy utánjárással is kevésre, de igen ke-
vésre akadhatnánk. 

E könyv ugyanazon hibákat ostorozza s ugyan-
azon jó tulajdonságokat kedvelteti meg a leányokkal, 
melyeket ön is elitéi s melyekért ön is lelkesül. 

Ha megengedi, bizonyságul ez állításom mellett, 
ez érdekes és elég terjedelmes könyvnek tartalmából, 
csak úgy rövideden egyetmást meg fogok említeni. 

Három szakaszra van az egész felosztva s tartal-
maz : i . elbeszéléseket, rajzokat, 2. költeményeket, 3 
vegyes közleményeket, mely dolgozatok — egy rövid, 
franciából fordított elbeszéléske kivételével — mind ere-
detiek s szerző sajátjai. 

De nemcsak eredetiek, hanem jók is. És bárme-
lyik szakaszt olvasgassuk is, keblünkben mindig csak 
megelégedés keletkezik. S hogy mennyire helyes gon-
dolkozású iróval van dolgunk, azt megítélheti ön 
csak abból is, ha pl. a vegyesek közül egynehánynak 
pusztán címét jegyzem ide. I lyenek: 1. a divatról, 2. 
a gyöngédségről, 3. tegyük helyre a kulcsokat, 4. a 
cselédek körében, 5. gazdasszonyi teendők ősszel, 6. a 
ruhák gondozásáról stb. Ilyen és ezekhez hasonló, te-
hát a leányokra nézve annyira fontos és érdekes tár-
gyakról, rövid és könnyed modorban irt csevegéseket 
tartalmaz a „Vegyesek* című szakasz. 

Szóval érdekesek és tanulságosak valamennyien. 
A legbecsesebb darabokat mégis azonban az első 

szakaszban találhatjuk fel. Mindjárt az első dolgozat, 
a „Szegény Gizella*, egy mély és jótékony hatású, han-
gulatteljes elbeszélés, azzal a kedves, behízelgő irályiyal 
megírva, mely e kötet minden darabjának tulajdona. 
Gizella egy jószívű, de könnyelmű leány, kinek termé-
szettől nyert lelki gyöngeségeit szülei még fejlesztették 
az altal, hogy engedték őt kénye-kedve és korán érett 
kis okos fejecskéje szerint cselekedni. A szegény leány 
aztán, kit az ön kifejezése szerint egészen „kisasszonyo-
san* talaltak nevelni, ez elhibázott nevelés aldozatja 
lesz, kinek sorsából nemcsak a leányok, de még a ma-
mák is bizony nem keveset tanulhatnak 

Azután itt van egy másik, a „Képzelt beteg,* ki 
ugyancsak egy vagyonos csalad egyetlen gyermeke, 
kit majomszeretetből még a fúvó széltől is oltalmaznak, 
a legcsekélyebb munkatói is ovatosan visszatartanak 
szülői, a ki aztan e zsibbasztó tétlenségben kedélybe-
teggé. életunttá lesz. Ezt a lánykát, — a ki közbe le-
gyen mondva, német, — kigyógyítja e veszedelmes be-
tegségéből egy derék magyar család az által, hogy 

munkához szoktatja őt s megkedvelteti vele a termé-
szet ezer változatú szépségeit s a háztartás annyi igény-
telen, és mégis annyira fontos, apró teendőit s ezekkel 
együtt az életet is. Gyógyító munkájukban segítségökre 
van a szüléknek egy vidám kedélyű, egészséges testű 
és lelkű kis leány: az ő aranyos szívű, munkás, beszé-
des Piroskájok. Szinte előre látom, mily páratlan élve-
zettel olvassa ön e gyönyörű elbeszélést; hogy röppen 
el önkénytelenül, olvasás közben, egy-egy magasztaló 
mondás ajakáról s a nélkül, hogy önmaga észrevenné, 
hogy mosolyog önnek a hatás következtében nemcsak 
az arca, de a lelke is. 

És itt van egy harmadik . . . De nem, nem me-
gyek tovább önmagam igazolásában s nem okozok ön-
nek boszúságot azzal, hogy hívatlan tollammal e ked-
ves olvasmányokból még több barbár kivonatot is csi-
náljak; csak annyit jegyzek még meg — szíves enge-
delmével — rövid jellemzésül, hogy a munkaszeretet s 
az ezzel járó gyönyörűségek és áldások ; rend, pontosság, 
engedelmesség, csín és tisztaság szer etet; részvevő, gyöngéd 
szív és lélek igénytelenség a vágyakban és szerénység a 
magaviseletben; s forró hazaszeretet: ezek azon nemes 
erények, melyeknek feltüntetését és megkedveltetését 
szerző e munkában célul tűzte maga elé. S mondhatom, 
hogy ezt a célt elérnie derekasan sikerült is. 

Nyelvezete tiszta, keresetlen, könnyen folyó; a 
természetes egyszerűség bája ömlik el minden lapon s 
az elbeszélés menete is egész az utolsó sorig mindenütt 
érdekkeltő. 

Egészséges az irály ; egészséges a gondolat és 
szellem, mely üditő lehével e sorokból felénk csap és 
egészséges gondolkozású lesz a leány, ki elég szeren-
csés ilyen olvasmányok emlőjén érlelődni meg. 

S hogy a külső kiállítás sem hagy fenn semmi kí-
vánni valót, sőt kiváló gonddal, csínnal s ízléssel esz. 
közöltetett, e részben legyen elég csak azt megemlíte-
nem, hogy a Franklin-társulat, e legjobb hírű irodalmi 
társulatunk adta ki e munkát. Érdekét és értékét aztán 
még az is neveli, hogy hat, szépen sikerült fametszet 
és ugyanannyi gyönyörű acélmetszet is illustrálja és dí-
szíti a szöveget, melyek bájos képecskék valamennyien. 

A legmelegebben kérem önt, hogy ha egyszer 
megismerte e munkát, melyet én — ismételve mondom 
— jelesnek, minden tekintetben sikerültnek s ifjúsági 
irodalmunkra nézve valódi nyereségnek találtam : isme-
rősei körében, — kik oly sokan vannak, — ismert buz-
góságával ajánlani s terjeszteni szíveskedjék. 

Czinke István. 

B E L F O L D . 
A papi nyűg- és özvegy-árva-intézet a 

t iszáninneni ref. superintendentiában. 
Alolirott az alsó-borsodi e. megye 1880. september 

34 



i . napján, Palkonyán tartott közgyűlése 18. sz. a. hatá-
rozatából Bornemisza József és Lengyel Sámuel tanács-
birákkal, a végett küldetvén ki, hogy a tornai e. megye 
által javaslatba hozott s e. kerületi kormányszékünk 
rendeletéből Gyöngyösi Sámuel, Bódogh Albert,és Bata 
József által módosított, az eddiginél nagyobb segélyt 
nyújtandó lelkészi- és özvegy-árva-nyugdíj-intézet létesíté-
sére vonatkozó tervezeteket átnézve, annak netaláni 
hiányait pótolva véleményünket terjesztenők be : ezen 
megbízatásunk folytán f. é. mart. 19-ikén tanácskozánk. 
Azonban közmegegyezéssel több lényeges kérdésben, minő 
a többek közt, a Pál apostol szerinti keresztyén alapra 

»,egymásnak terhét hordozzátok* — fektetés, másfelől 
a részvény mennyisége arányába^ osztozkodásra épités 
tekintetében elvi különbözet mutatkozván s egyszersmind 
figyelembe vételével annak, hogy a közel jövőben pssze-
tilendő. zsinat is a lelkészi nyűg- és özvegy-árv^tár 
ügyét működése körébe fölvette annál fogva fölösle-
gesnek, sőt céltalannak látszik a kilátásba helyezett egye-
temes gyámtárral . szemben partialís érdekű intézetnek 
felállítása : a tervezetnek beható tárgyalásáról •előterjesz-
tést készitni szükségtelennek találtuk. Mindazáltal a 
tárgy minél több oldalról megvilágositása szempontjából, 
alólírt, kiilön véleményét .ismertetni, magát ösztön zött-
nek érzi. Fogadja kellő,, érdeklődéssel a protestáns olvasó 
Jfözöriség. . rnrtöií ,n3ÍÍ98313jl ,£JX8!Í 

1. Mindenek előtt a tornai tervezet superrnteiVclen-

tiánk lelkészi átlagos 700 frt jövedelmére fektetett 5 - - t é l 
számított bevételi előirányzata nélkülözi a biztos alapót. 
Mert csak Alsó-Bó;rsodbán is hány papi fizetés riem üti 
meg a 600 frtban megállapított díj minimumot rs'em ! Hány 
van olyan egyház, hol a lelkészi állomás üresedésekor 
a díjminimum túlbecsléssel' csak kierőszakoltatott! Ilye-
nek Ábrátty, Bába, Dorogma, Héves, -Valk,' Szalonta. 
Hát a többi egyházmegyében; különösen Abaujban, 
Zemplénben, Ungban, hány lehet ilyen, sőt még ilyenebb ! 

Epen azért nem látszik elfogadhatónak a Gyön-
gyösi és társai amazt modosító javaslata, mely a fize-
tésnek csak 2-%-jét ajánlja szedetni. Mert hiszen a fősúlyt, 
a nyugdíj-élvezet áldását igénylő lelkészi kar áldozatkészsé-
gére kell fektetni. Már pedig ha a lelkész az eddigi, keve-
sek által fizetett i®/o> első osztályú, 6 forint évi rész-
vénydíjjal — a már meglevő tekintélyes alap felhasz-
nálása mellett is — csak 36 forint osztalékot biztosíthatott; 
mit remélhet jövőre a 2®/0 befizetéssel ? . v tid rhOmai —* ,a£nnüv íifcjíoíí vlo ./Íiíi — .naoyiö* x í^oi 

Okvetlen szükséges tehátx legalájjh o°j0-ot vetni ki» 
még-pedig, hogy a számítás ne csaljon, pontosan, nem 
túlzottan, kiszámitandók s megallapítandók, a földeknek, 
kataszteri osztályozás szerinti, arendalis tiszta hozadékai", 
valamint a párbéri, beszolgáltatni nemcsak hiányosan, 
de roszul szokott ületmenyek ingadozó árai. Mert külön-
ben a 700—600 ra számított alapok nagy deyalvatió^iak 
néznek elébe. Tegyenek e részben bizonyságot gazdál-
kodással vesződő s a miatt hátrafelé haladó papjaink 
és a világi birtokos osztály tagjai; .. '< • 

! Szerintem, hogy a számítás ne csaljon, egyre-másra 
csak 400 frt. tiszta jövedelmet kellene alapul venni. 

2. A tornai tervezet bevételi előirányzata a reform, 
vallású hívek lélekszám szerinti 1 krajcáros megadózta-
tását kívánja, mit Gyöngyösi és társai, tekintettel a fize-
tés-képtelenségből eredő, vagy nagyobb mérvű halalozás-
okozta apadásra, helyeselnek. 
, Alólírt pedig, bátorkodom kimondani, hogy a 
krajcáros adó a legtöbb helyen egyházi utón beszedhető 
nem lesz, mert egyfelől, az egyházak legtöbb helyt 
semmi alappal, biztos jövedelmi forrással nem rendelkező 
pénztára e terhet el nem viselheti, tul lévén már is ter-
helve e. kerületünkben, főiskolai, épület fentai'tás, szükösi 
tár, jegyzőkönyvek ára, irovatos livek, vizitátiohalis 
napdíj, egyházmegyei szükséglet, tápintézeti adakozás, 
szüreti jótét, tűz-kár elleni biztosítás, képezdei 'kivetés 
címén szedett állandó és örökös adókkal, és az évről-
évre megujuló szükségletek fedezetével ; más részről, a 
néptől szedendő krajcárok koldus-alamizsnája nemcsak 
lealázó lejine a papi testületre, hanem (Szemérmetlen el-
járás;-,ás a volna azt kívánni, hogy a nyomorult kőlynk 
vagy rongyos putri lakossága, mely ma -nem tudja, 
lesz-e mit enni holnap, .számunkra nyugdíjt alapítson. 
Ezt a méltányosság és az illem sem engedi. Sőt riié£ 
a tehgtő$bek, ya jobbmócktak közvetlen n>egadóztabr$a 
is p;irjt*L nyilatkozatokra szolgáltathat okot. -TaktJxáán 

ym.Qndotta egy ábrányi presbyter, midőn a tanítói, njuig-
.dijjétdekében, iott laktomban ,kapacitáltam az előljárq-
jságot :-ts»igen szép, najgyon szép, és naéltó -dojoigí volna, 
hogy az egyházi szolgálatban eltehetetlemiltek, s ázerk 

-özvegyei-árváj, nyugdíj által biztosíttatnának ; de hüfc az 
én szegény fejemet, és árván maradó családomat.!!.ki 
fogja bizt-osítniá* ••/. .. I aé biv ' - J. 

Mit tevők legyünk hát, miután/<Gy.Öngyösi és ;táf-
sai-azon ajánlata is, hogy. a reformatio évfordulati nap-
ján, házanként megkereséssel gyűjtés - eszközöltessék, 
feszélyező, dzetlen eljárás,. s a mellett csekély és nem 
biztos eredményre vezető; épen ugy, mint a miskolci 
fő-leány-növeldénknek érdekében célzott-krajcáros meg-
adóztatása azon falusi közönségnek, a mely első sorban-, 
kebelbeli rongyos r nyomorult iskolájának, rendezésére 
lenne hivatva. ~ t » \ n ö : >. 

Indítványozom tehát, hogy zsinati határozat alapján^-á 
mint a/tanitók javára szolgáló nyugdíj-alapPa adódik rrfítt-
den egyh., ugy köteleztessék arra Ás-, hogy községip&táM 
melletti -kivetéssel áldozzék- a> lelkészi jwpifjdif javéra 
papi jövedelem őV^jéwl egyenlő rúen<nyi%eg%t-, Vagy- Legaí-
lább is a tanítói nyugdíj-adó duplumát! JEzen mód-é'S 
eljárás annyival inkább elfő ga dij a tó , : m e r't az eképen ki-
vetett összeg biztosan befolyna,' a végrehajtó hat-ákímtníU 
nem bíró: egyházi elöljáróság • terheltesse"-'-tőikül ^Máá 
részről méltányos is, hogy midőn aa Aálttm;i&^kéz-egész-
ség' oltamazása érdekébon.--.megadóztatja ai lakosokat-; 
sokkal inkább nyujtfeon.' gyámölitó segélyt* lélek,'ép$éi 
gét védő, annak nyavalyáit gyógyító lelkészi kar fentap-
tásárá, á midőn az egyház kisdedeket ápolgató-,' meleg' 



ágyat gondozó kertészét humánus dolognak tekinti istá-
polni : a felnőttek, sőt megemberedettek iskolájának tanitói, 
a lelkészek irányában se akarjon mostoha lenni, hanem 
részesítsen bennünket is amazokénál fokozottabb, kétszer 
annyi állam-seyélyben. Ezt várni az államtól nemcsak ne-
künk, hanem általában minden, szegénységgel küzdő 
más vallású papoknak is joguk lenne. 

Azonban, ha megadatnék is az államsegély, az 
állam deficites nyomorúsága mellett könnyen megtörtén-
hetnék, az egy nehany évig nyújtandó kegyadomány 
visszavonása; ennélfogva az államsegélyt sem tekin-
tem oly biztos alapnak, amelyre a nyugdíj-intézetnek 
falát rakni jónak látnám. 

3. A tornai tervezet azon javaslatát, miszerint a 
szegény egyházak, iskolák segélyezésére évenként kül-
deni szokott állami segélypénz V3-a rendeltetésétől elvo-
natván, nyugdíj-intézetünk tőkéje gyarapitásara, vagy 
évenkénti kiosztasra fordíttatnék, — annyival kevésbé fo-
gadhatom el, mivel az államsegély fele része már a s.-
pataki főiskola építkezési költségeiből felmaradt adósságok 
törlesztésére határoztatott fordíttatni, másik fele részét 
pedig nagyonis igénybe veszik szegény egyházaink 
és nyomorbansinlő lelkészeink, tanítóink. I 

4. A tornai tervezet bevételi előirányzataban té-
vesen 80,000-re tett s évenként 8®/0*tel szintén hibásan 
8000 forint jövedelmet hozó, Gyöngyösi és társai által 
pedig 00,000-nek mondott és 8°/0-tel 7.200 frt jövedel-
műnek nyilvánított, már most meglevő, tiszáninneni e. ke-
rületünk tulajdonát képező'papi özvegy-árvatári tőkére nézve 
Gyöngyösi és társai megjegyeztetni kívánják, hogy a 
3-szoros biztosítékot követelő, s első helyen betablázta-
tás engedélye mellett kölcsönzés, a pénzintézeteknél 
altalában tapasztalható pénztorlódással szemben, nem 
nyújt kilátást jövőben arra, hogy nyugdíj-intézeti tőkénk 
8* 0-et hozzon, s szerencséseknek érezhetendjük magunkat, 
ha tőkénket biztosan 6*'()-re elhelyezhetjük. De más 
körülmény is jöhet még itt tekintetbe. Az, hogy az e. 
kerületünkben már meglevő papi- s tanitói Özvegy-árva-
tari pénz egész összegének egyszerű beolvasztása ellen til-
takozhatik a méltányosság. Mert a beolvasztást, csak az 
osztalékra igényt tartó egyesek önkéntes felajánlása 
mellett eszközölhetné az egyházi hatóság. Ugyanis, az 
átalakítandó özvegy-árvatár berakott tőkéihez —• ha a 
kamatok kamataihoz nem is, melyek kezelési költségül 
visszatartandók lennének, — a részvényeseknek elidegenit-
hetlen joguk lévén, követelhetné; a) a régi kötelékben 
maradni kibánó tanitó, hogy az uj alakban felállítandó 
papi nyűg- és özvegy-árva-intézet tagjai közül ki ne zá-
rúsáélc ; továbbá b) a maradni nem akaró tanitó berakott 
tőkéje kamatával számított, összegének kiadatását ; 
végre c) kívánhatja a régi intézet részvényes lelkésze, 
ho(/if eddigi befizetései <S"* 0 kamattal hetxdassanak a kive-
tendő hivatalos jövedelmi percentekbe. 

5. A tornai tervezet bevételi előirányzatba hozza 
az évenként megüresedhető lelkészi-, Özvegy árva nélkül 
maradt állomások most is szokásban lévő féljövedelméből 

befolyni remélt összeget, tiszáninneni kerületünkben 
2000 forintban. Ez Gyöngyösi és társai szerint, egy 
évtizedben egyszer is alig jönne be, és alig tehető sze-
rintök, az egyházak kérelmei félretételével is, az évi e 
nemu bevétel 400 frtra, átlagosan számított 700 frtos 
papi jövedelmekre tekintettel. Alólirt szerint pedig, ki 
átlagosan csak 400 frt. jövedelműeknek tekintem az egy-
házakat, csak 200 frt tekinthető bizton bevehetőnek. 

( V é g e k ö v e t k e z i k . ) 

Edes Ábrahám. 

A pesti ref. e. megye közgyűlése. 
A nevezett egyh. megye közgyűlése f. hó 21-én 

tartatott meg a ref. paplak üléstermében. Sipos főespe-
res rövid imával megnyitván az ő és Madas Károly 
kettős elnöklete alatt lefolyt gyűlést, előadta az esperesi 
évi jelentést, melynek főbb pontjai a következők : 

A mult egyházmegyei gyűlésen a világi jegyző-
ség fölött történt szavazás eredménye hirdettetett ki elő-
ször, mely szerint Dr. Halász Orbán közjegyző úr ne-
vezett tisztségre egyhangúlag választatott meg, ki is a 
közbizalomnak hódolva, meghatottan mondott köszö-
netet, s mindjárt le is tette a hivatalos esküt. 

Sedivy János szentendrei lelkészt a püspöki hiva-
tal saját kérelmére más egyházba tette át. Időközben 
azonban a hivek és Sedivy ur kiegyeztek, amennyiben 
a lelkészi jövedelem ismét a régi mérték szerint állapít-
tatott meg, s így az áthelyezés is szükségtelen lett. 
Tudomásul szolgált. 

Gödöllőn az ismétlő iskola felállíttatott; különös 
érdemeket szerzett e körül magának Göncy Benő ottani 
lelkész ur. 

Máchik János tótfalui nyug. tanitó ellen a hívek 
panaszt emeltek, hogy az iskolaépületben való lakása a 
tanügynek hátrányára van. Bizottság küldetett ki már 
a mult gyűlésen ez ügyben, azonban annak intézkedése 
feleslegessé vált, mert M. saját házaba költözött át. 
Kárpótlásul 45 frt ítéltetett meg neki egy évre. A 
tótfalui presbyterium megbízottja, Váry Sándor lelkész 
kéri, hogy a gyülekezet e hatarozat ellen adandó alka-
lommal felebbezhessen. A következő közgyűlésig a feleb-
bezésnek hely adatott, addig pedig az esperesi hatá-
rozat marad érvényben. 

A gyómrői egyháznak engedély ^datott a hasznot 
nem hajtó földeket, szintúgy a régi iskola-épületet el-
adni ; mindakettő mar meg is történt. Tudomásul 
szolgált. 

A jelentés második része az egyházak beléletére 
vonatkozik. A presbyteriumok mindenütt szabályszerűen 
rendezvék, a gyűlések megtartatnak, anyakönyvek, jegy-
zőkönyvek mindenütt rendben ; ingó és ingatlan vagyon 
leltarozva van. Eevéltarak azonban több helyt hiá-
nyoznak ; szintúgy Pécelen és Oroszin az ingatlanok 
nincsenek az egyház nevére betelekkönyvezve; s a ki-
adott pénzek Dabas-, Gyón- és Tótfaluban kellőleg 
biztositva. Az alapítványok rendben vannak. A mérleg 



a legtöbb helytt javult, vagy legalább nem lett rosz-
szabb, kivételt csak Héviz-Györk képez. 

Egyházi és iskolai épületek nagyon rosz karban 
vannak Dabason, Gyónban, Sz.-Szent-Miklóson, de külö-
nösen Bugyin, hol az iskola-épület egészen haszonvehe-
tetlen. A presbyterium az egyházi pénztárból kér segélyt 
és kölcsönt, mert uj adót kivetni nem akar. Biztosíték 
gyanánt magtárát és künnlevő hátrálékait ajánlja föl. 
Ez ügyben hosszabb vita fejlett ki, mert az egyház, 
szegénységére hivatkozva, nem igen akarja a szükséges 
kölcsönöket előteremteni, s inkább hajlandó községi is-
kolát állítani. Az egyházmegye, miután a presbyteriu-
mot a tapasztalt hanyagsagért megrójja, utasítja az 
egyház ügyeinek oly módon való rendbe hozatalára, 
mint azt egy, ez ügyben már kiküldött bizottság java- j 
solta volt. 

A hivatalnokok pontosan fizettetnek némely köz- ! 
ség kivételével; a hátralékok behajtása körűi kiváló érde- ! 
meket szereztek maguknak Fóldváry alispán és Maty-
tyólc Bence szolgabíró urak; az egyházmegye jegyző-
könyvileg fejezi ki köszönetét buzgó támogatásukért. 
Egyházmegyei hátralék sem a múltról, sem a jelenről 
nincsen, az országos tanitói nyugdíj-intézeti is csak Kos-
don. Mindezek örvendetesen szolgáltak tudomásul. 

A templomba járók száma, az ünnepek megszen-
telése kielégítő, s a valláserkölcsi élet altalában véve 
kielégítőnek mondható. 

Az adományozások közül a következő nagyobbakat 
emeljük ki : Palotán Molnár István és neje iooo fr t . ; 
az alsódabasi egyháztanács a lelkészi javadalmazást 120 
frttal fölemelte; Bugyin egyesek az építkezésekre 180 
frtot gyűjtöt tek; néhai baracskai Roboz Károly 60,000 
frtot hagyományozott a pesti főiskolára; a hazai első 
takarékpénztár, mint mindig, 300 frtot. 

Személyi változások a következők: Ocsán a 80 
éves lelkész Szabó Lajos lemondott, helyébe Szabó Géza 
választatott meg egyhangúlag. Csilléry Imre váchartyáni 
lelkész 70 éves korában meghalt ; az egyh. megye jegy-
zőkönyvileg ád kifejezést részvétének. 

Ezután következett a tanügyi bizottság jelentése, 
melynek több pontjánál élénk vita fejlődött ki. Röviden 
a következők említhetők belőle : 

Az iskolalátogatás a mult télen a több helyen 
uralgott járványok miatt meglehetősen csökkent, s a 
mulasztók száma emelkedett; az általános tankötelezett. , 
ség még több helyen nincs keresztül víve. Ezen s többi 
elő nem sorolt bajok főforrását a tanügyi bizottság a 
helyi felügyelet laza voltában véli föltalálni, s azért meg-
újította e tárgyban már több ízben tett indítványát, 
hozzácsatolva most még azt is, hogy az ismétlő iskola 
tanulóival évente zártkörű vizsga tartassék. Ez indítvá-
nyok elfogadtatnak. 

A tanítók igyekezetéről, buzgalmáról csak dicsé-
retest tud mondani a bizottság ; számos tanítót név szerint 
említ föl. 

A számvevőszék előadója jelenti, hogy a számadások 

mindenünnen beküldettek, Hévíz-Györk, Monor és Gö-
döllőről azonban már későn arra, hogy átvizsgálhatok 
legyenek, a többinek a tölmentvény megadatik, három-
nak csak föltételesen; 25 egyház számadása mind kül-
alakra, mind tartalomra nézve mintaszerűnek találtatott. 

Kérvények és indítványok is, többnyire magánter-
mészetűek, tárgyaltattak. Leverő hatású volt azonban, 
midőn Váry Sándor ur, eh. megyénknek annyi ideig 
buzgó jegyzője, bokros elfoglaltságai miatt kérte e hiva-
taltól való fölmentetését. Az egyházmegye sajnálattal ve-
szi tudomásul a leköszönést s jegyzőkönyvileg fejezi ki 
háláját. Uj választás rendeltetik el, s kivitelével az esp. 
bizatik meg. 

Az államsegélyből a kiosztó bizottság ajánl Uj-Pest-
nek 400 frt. kölcsönt és 100 frt. segélyt; segélyre ajánl-
tatnak még Bogdán és Mogyoród község, Sedivy János. 
Törő Lajos indítványa, hogy az e. megye vigye ki a 
kerületen, miszerint az államsegélyből az egyes egyház-
megyék adójuk szerint kapjanak arányos összeget, nem 
fogadtatott el. 

Kihirdettetett a bizottsági választások eredménye 
is végül, és pedig a kijelölő bizottság tagjai let tek: 
Szánthó János, Szilágyi Benő, V. Fáy Béla, Jordán Ist-
ván ; egyh. ker. képviselők ugyanazok; bizottsági pót-
tagok Halasz Orbán és Mattyók Bence. li. J. 

Templomszentelési ünnepély. 

1877. jul. 2-dikán a bussóci ev. egyházat nagy 
csapás érte. Ezen a napon ugyanis tikkasztó melegben 
és szélvihartól kergetve a tűzlángok, egynehány házon 
kivül, az egész községet majdnem földig elhamvasztották. 
Az iskola és a templom is, mely csak 1818-ban épült, 
a felbőszült lángok martalékává lettek. Az így sújtott 
egyház legfőbb kötelességének ismerte uj templomot 
építtetni, melyhez az alapkövet fájdalom- és remény-
könyek között, 1878. máj. 2-án tette le. De a reményt 
szomorú csalódások váltották fel. Építkezés közben a 
már félig felépült templomtorony összedőlt, miután a 
boltozatok és oldalfalak gyengéknek bizonyultak be, és 
az úgyis elszegényedett községnek félig újra kellett 
templomát építtetnie. 

De a kitartó és hitbuzgó község elvégre minden 
akadályt legyőzött, úgy hogy f. évi april 18-kán, hús-
vét 2-ik napján felszentelhette uj és szép templomát. 
A kellemes tavaszi nap kék egével és aranyos meleg 
napsugaraival kedvezett a várva várt ünnepélynek. A 
nép a közelfekvő községekből oly tömegesen gyűlt 
össze, hogy alig egy harmada fért be a tágas temp-
lomba. A helybeli tűzoltóság tartotta fenn a rendet. 
A harangok háromszori megkondulása után a helybeli 
lelkész és tátraaljai főesperes Szalagyi Mihály több más 
lelkész kíséretében a templom egyik ajtajához lépvén, 
az építőmestertől átvette a kulcsot, azon óhajtását fejez-
vén ki, hogy az uj templom évszázadokon át tartson 



azon egyház tiszteletére és áldasára, mely által annyi 
sok gonddal építtetett. 

A templomba belépvén, kellemesen lepett meg 
bennünket annak csinos alakja és berendezése. Oblong 
román stylben épült, összhangzasban az oltárral és az 
orgonával is. 

A négyhangú ének : „Achbleib mit deiner Gnade,* 
elzengése utan, Vanza lelkész az oltár előtt elénekelte 
az imát, Nikelszky elolvasta a 87-ik zsoltárt és Schön-
vizner elmondta beszentelési beszédét. Találó szavak-
ban ecsetelte ez utóbbi a szószék, az orgona, a keresz-
telő medence és az oltár, valamint az egész templom 
nagy jelentőségét a prot. egyházban. Ezután orgona-
kiséret mellett az egész közönség elénekelte az „Alléin 
Gott in der Höh' sei Ehr* kezdetű éneket. Mire a már 
nevezett helybeli lelkész a szószékre lépett és Zsoltár 
118, 24—29. verse felett elmondta a hatásos ünnepi 
beszédet. Mint Jézus tanítványai és hívei örültek mes-
terük feltámadásán és győzelmén, a háromnapi halál 
után : úgy örülünk mi is — mondá a szónok, — hogy 
harofn évi szomorúság és szellemi nélkülözések után 
uj templomunk van, a hol istent ismét imádhatjuk 
szellemben és lélekben, a hol vigasztalást és erőt 
nyerhetünk az élet szomorúságai között. „Ez a nap, me-
lyet az úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk azon.* 
(Zsolt. 118, 24.) Beszédének második részében hálát 
mondott szónok mindazoknak, akik jótéteményökkel elő-
segítették a templom felépülését. Ezek közt emiitette: 
ő felségét, ki atyai szívvel pén/beli segélyt küldött ; 
a német Gusztáv-Adolf-egyletet, mely több ízben kül-
dött könyöradományokat ; ifjabb báró Mednydnszky 
Lászlót, a hires Gradeci Horváth Stansith ivadékát, ki a 
párizsi kiállításon is feltűnést keltett oltárképet, az ifjú 
feltámadását festette ; Matyasoffszky szolgabírót. Zsedényi 
Ede volt tiszai felügyelő szintén adakozott a költséges 
mure ; a szomszéd községek pénzgyűjtést rendeztek 
és épitő anyagot küldtek; Podolin és Gnezda tisztán 
kath. városok sem tettek kivételt, adományaikkal ezek 
szintén segítették az épitkecő ev. egyházat ; a magyar-
országi segélyegylet sem vonta meg segitő kezét azon 
egyháztól. Hála, örök hala mindazoknak, kik a feleba-
ráti szeretetet oly szép tettekkel teljesítették. „Hirdes-
sétek az urat, mert igen jó, mert mindörökké megma-
rad az ő irgalmassága.* (Zsoltár 118, 29.) A beszéd 
harmadik részében szónok kérte a híveket, hogy lelki 
épülésökre hasznalják fel az uj istenházat, s hogy 
könyörögjenek istenhez, hogy inindenhatóságaval ve-
gye oltalmába azon templomot, mely az ő dicsősé-
gére épült fel. „Kérlek uram tarts meg most! Kérlek 
uram, adj jó előmenetelt!* (Zsoltár 118, 25.) 

A szónoklat befejezése utan következett még a 
szokásos ima és az áldás eléneklése, mire az ünnepi 
gyülekezet szétoszlott, a látottakról és hallottakról mély 
és elfelejthetlen benyomást vívén magával. 

Weber Samu. 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

Wittenberga. 
Mult évben külföldön tett utamban megállapod-

tam Wittenbergában, a protestánsok Mekkájaban is. Va-
lóban, a mi a mohamedanusoknak Mekka és Medina, s a 
keresztyénségnek és a zsidóságnak Jeruzsálem, ez a 
protestánsoknak Wittenberga. 

Wittenbergában mindenki rendesen elsőben is el-
megy az úgynevezett Schlossba vagyis az egykori 
vártemplomba, a melynek ajtajára, mint tudva van, 
Luther a 95 tételt felfüggeszté. Ezek a tételek érc-
betükkel leirva, egy, ujabb időben készült vasajtón most 
is olvashatók. Megnézi továbbá az ember a piacon 
Luther és Melanchton ércszobrait, valamint a piachoz kö-
zellévő s több háztól körülzárt városi főtemplomot, a 
melyben Luther legtöbbnyire tartotta menydörgő szó-
noklatait. Melanchton, mint tudva van, nagyobb tudo-
mányossága dacára, soha se mert templomi szószékre 
szónoklat végett fellépni. Azon időben a városi nagy-
templomnak főlelkésze a híres Bugenhagen, Luthernek 
legjobb barátja és egyik násznagya vol t ; ennek eme-
letes lakásában lakik jelenleg a derék wittenbergi supe-
rintendens Ritschel. 

Az utazó figyelmét azon kolostori kinézésű kettős 
nagy épület is okvetlenül magára vonja, a melyben a 
nagy Luther lakott és tanított, s a melyben legtöbb 
műveit készité. O az udvari kétemeletes tornyos épü-
letben lakott. A torony alsóbb részén Luthernek a 
falba vésett arcképe látható ezen fölirással: „Hier lebte 
und wirkte Martin Luther.* Ezen épületben Luther 
négy szobát lakott. A szobák még többnyire a Luther 
idejebeli állapotban vannak, több olyan bútordarabbal, 
a melyeket ő maga használt, mint néhány szék, a töb-
bek közt azon széke, a melyben rendesen ült munkái-
nak írása közben ; dolgozó- s ebédlő asztala; kicsiny 
sörös kancsója ezüst tetővel — bölcs Frigyes ajandéka ; 
vízivó pohara, a melyet Nagy Péter cár, minthogy 
kérésére nem adtak neki oda emlékül, földre dobott s 
így az több darabra széttört. Azonban nem régen az 
üvegből letört darabokat a jelenlegi superintendens 
Ritschel a pohárhoz visszaragasztatta. Egy szobaban 
lathatók Luther nejének, Bora Katharinanak szép hím-
zései. Az aula — egy nagy terem — szintén csaknem 
azon állapotban van, a minőben volt, midőn abban 
Luther előadásait tartotta. Ezen termet jelenleg a szász 
valasztó fejedelmek életnagyságú képeik díszesftik. Meg-
van még továbbá a régi Luther-féle kathedra, s felette 
Luthernek leghűbb arcképe, melyet az ő legjobb ba-
ratja Kranach wittenbergi polgármester festett. Ezen 
arcképtől jobbra és balra Luthernek és Melanchtonnak 
életnagyságú arcképeik függnek. Az épü'et földszinti 
részében van az úgynevezett reíectorium, a melyben 
Luther baráttársaival ebédelt stb. A régi wittenbergi 
egyetem tanárai leginkább az utcai épületben laktak és 



tanítottak'; P^elanchton ellenben ezen régi ' egyetemi 
épülettől körülbelül a nyolcadik házban. A ház, a mely-
ben Melanchton lakott, egy háromemeletes ház, kivül 
rajta egy emléktáblán ezén szavak : „Hier wohnte, 
lehrte und starb Philipp Melanchton.4 A vasúti indó-
ház és a város közti szabad téren, mintegy középtájon, 
egy parkszerű kis kert . vonja magára az ember figyel-
mét, ennek a kertnek az elején egy szép nagy tölgyfa 
van egy vasrostélyú kerítéssel körülvéve ; a kerítésnek 
egyik vaslapján pedig ezen szavak olvashatók: „Dr. 
Martin Luther verbrannte an dieser Stat te am io-ten 
Decembf 1520. die pápstliche Bannbulle.® 

A város nevezetességeit megtekintvén, elmentem 
Ritschel superintendenshez s az ő meghívása folytan 
r,észt.,vettem egy papi értekezleten. 

Ritschel superintendens bemutatván engem a con-
ferentia tagjainak, felkért, hogy tanácskozásaikban részt 
vegyek. A tanácskozásban tehát részt vettem s két in-
dí tványomat el is fogadták..: Szóba jött nevezetesen, 
hogy miképen lehetne vonzóbbá tenni a protestáns is-
teni tiszteletet, hogy azt jobban látogassák ? E kérdésre 
én előadtam abbeli véleményemet, hogy az isteni tisz-
teletet vonzóbbá az altal tehet jük, ha a nép az isteni 
tiszteleten összhangzatosan énekel ; előadtam azon eddig 
tett tapasztalatomat, hogy az összhangzatos ének min-
denkire nézve nagy vonzerővel bír. Előszámláltam 5 — 6 
protestáns gyülekezetet Európa különböző részeiben, pél-
dául, a slavoniai reform, kórogyi kis egyházat , a melyek-
ben a nép az isteni tisztelet alkalmával összhangzatosan 
énekel; s ha azon egyházakban ily éneklési mód lehet-
séges, mért ne lehetne Wit tenbergában s más német-
országi protest. egyhazakban is ? Előadtam, hogy ily 
összhangzó szép éneklés a templomi gyülekezetekben 
csak az esetben vihető keresztül, ha mar a népiskolák-
ban elsajátitjak a tanulók az ily éneklési módo t ; ezek 
ugyanis kikerülvén az iskolából, az isteni tiszteleten is 
összhangzatosan fognak énekelni. Fölemlitém többek 
közt, hogy nálunk Ujverbászon a ret. egyhazban volt 
egy ízben egy fiatal segédtanító, a ki iskolájában az 
i-ső, 2-ik és 3-ik osztályúak között szép sikerrel vitte 
keresztül az összhangzatos éneklést. Ugyanily, sőt. még 
szebb éneklést hallottam az i-ső és 2-dik oszt. népis-
kolai tanulóktól Schweitznak Chur nevű városában 
egy ottani vizsga alkalmával. Indítványom tehát ennek 
folytán az volt, hogy minden németországi prot . egy-
házban ily módon keresztül viendő a templomi össz-
hangzatos éneklés, mert ez esetben sokkal vonzóbbá 
leend légtöbbekre nézve a prot . isteni tisztelet. 

A másik -kérdés, melyet Ritschel superintendens 
tett föl, körülbelől így hangzott : Az én napam, mondá 
a főpap, idősebb korában ;lépett át a róm: katholikus-
ról a prot. vallásra, s noha át térése után mindenkor 
buzgó ev. nőnek mutat ta magát , mindamellet a prot. is-
teni tisztelet ellen egész életén át egy kifogása volt, ame-
lyet szűkebb rokohi társaságban több ízberi nyilvánított. 
Nem tetszett ugyanis neki az, hogy a protest . isteni 

tisztelet az észt folytonosan elfoglalva tart ja, az észnek 
tehát a különben is hosszadalmas prot. isteni tisztelet 
alatt nyugvása nincs, nem ugy, mint a r. ka to l ikusokná l , 
akik a mise alatt pihentethetik eszöket. Nem kellene-e 
tehát, mondá a superintendens, a prot. isteni tisztelet-
ben is az ész részére ily pihenő időt behozni ; és ha 
igen j mikép ? Ezen feltett kérdésre rövid gondolkodás 
után ismét én alltam fel, előadván azt, hogy az együt-
tes egyházi éneklés ideje a protest . isteni tiszteletben 
meglehetős pihenési időnek tekinthető ugyan az észre 
nézve; de ha mégis ez annak tekinthető nem lenne, 
ez esetben igyekezni kellene minden egyházban valami 
énekkart létrehozni, városban a honoratiorok sorából, 
kisebb községekben a foldmivelők és mesteremberek 
köréből és pedig a fiatalsagból, a mely kar vagy az 
egyházi beszéd közben vagy inkább az egyházi be-
széd. befejezése után mintegy fertály óráig szép össz-
hangzó éneke által gyönyörködtethetné a templomi kö-
zönséget. S ezen indítványom szintén közhelyesléssel 
talalkozott. Nálunk Ujverbászon az isteni tisztelet al-
kalmával a nagyobb iskolai tanulók ily karének által 
gyönyörködtet ik a gyülekezetet. 

A további tanácskozás leginkább az evang. liturgia 
felett folyt, több kérdés tétetvén, miképen kellene a 
liturgiát is változatosabba és a népre nézve kelleme-
sebbé tenni ? 

Midőn Wittenbergaból Berlinbe utaztam, ugyan-
azon vasúti coupéban, a melyben én ültem, a conferen-
tianak két tag ja is egy darab ideig velem utazott, jele-
sen Hunder tmark és Scheele. Ez u tó ib i Stöcker berlini 
udvari papnak igen jó barát ja s a Németországban 
nagy hírre kapot t ily című röpiratnak szerzője: „Dreis-
sig Sátze zum Kaiserworte : Sorgen Sie dafür, dass dem 
Volke die Religion erhalten bleibe.4 Ezen röpiratnak 
két példányát e napokban küldé meg nekem. 

Wit tenberga lakosságáról bátran allithatom, hogy 
az igen vallásos, s illik is, hogy Wit tenberga, a refor-
matio fő fészke, a melyben Luther , Melanchton, Bugen-
hagen stb. oly nagy vallasosság altal fénylettek, szinte 
három század múlva is a régi vallasosság által fényes-

Kármán József. 

I R O D A L O M . 
Pollák Káim az 1880. elején megindított Héber-

viagyar szótdr-*át a most megjelent 8-ik füzettel befejezte. 
Szerzőnek a tárgy érdemét illetőleg előmunkálatokbán épen 
nem volt híjjá, mert a külföldi i rodalmak-gazdagok 'héber 
szótárakban; de magyar nyelven ez aZ első kísérlet, 
mely ha nem üti is meg mindenben a mértéket , még-
is hasznos, jó könyvnek mondható, mert egyrészről az 
ó-szövetségi tudomány hazai mivelőinek alkalmas segéd-
eszközt nyúj t , másrészről a hazai zsidóság szépén meg-
indult magyarosodását mozdítja elő s e tekintetből mél-
tányló elismerésre számolhat. A héber kifejezések ma. 



gyaritását, a mennyiben futólagos átnézés után ítélhetünk, 
elég sikerültnek mondhatjuk. 1 logy azonban mindjárt 
az első lapon "IlX-nak elfúlni értelmet ís tulajdonít, hiba ; 

szóról-szóra így . fordítható: tanácsvesztett \ 

mint a mely a ref. felekezeti tanitrók ügyével is- foglal-
kozni fog; végül a somogymegyei tanitóegylet működé-
sét. A Szemle egyíves fiieetekben jelenik meg. Előfiz. 
ára 1882!. jan. r-ig i frt 30 kr. Az előf. pénzek a szer-

Mulat tató Zsebkönyvtár cím alatt Buzárovits 
Gusztáv könyvkiadó Esztergomban egy vállalatot indí-
tott meg, melyből már eddig öt humorisztikus tartalmú 
füzet jelent meg, u: m.: A mama tyúkszeme, Balázs 
Sándortól. Az eltévedt csók (víg beszély), Lanka Gusz-
távtól. A vörös Julcsa, Eckstein Emötöl, magyarította 
Dr. Spinoza (Ompolyi 3\I. Ernő). Hat humoros toaszt, 
Győrfy Ivántól. Egy agglegény viszontagságai és Her-
ceg Ugrikovics Mirkó, Lat/ha Gusztávtól. Egy-eg^- csi-
nosan kiállított füzet ára 10 kr. Tíz füzetre 1 frtjával 
előfizetést is-elfogad a kiadó. 

|HS* alásülyedést soha nem jelent ; maga a szó gyöke Vésztőhöz Csurgóra (Somogymegye) küldendők, 
is eszébe juttathatta volna szerzőnek'a peszédi lem Szót, 
mely a héber kifejezésnek alapértelme ; 5. lapon 
vörös szint, terjeszteni (mi ez?) v. vörösnek mutatkozni; 
az egyszerű piroslik helyett D'ÍNJT kipirosodni, ragyogni 
a.bortól , szintén vereslik, piroslik, helyett mindenesetre 
hib 

ás áttetelek ; 9* !• sT'?. így vait magyarítva : 
az én istenem megvilágosítja az én sötétségemet, ez a vers 
második felének ' "wH T ^ N a fordítása, mi£ TXf l : t •••: ' o • T 

""2 annyi mint : te gyújtod meg az én szövétnekemet; 

ugyan e lapon Tp3B "IlK segítség, isteni kegyelemből 
,'(mi ez.1) e helyet t : orcád világossága stb. stb. Vajha 
.beállana mentül előbb a munka második kiadásának 
'szüksége, hogy az érdemes szerző az afféle lapsus'ókat 
kiigazíthatná és dolgozatát tökéletesíthetné. ' ' 

B. e.- Révész Imre kitűnően talált fénynyomatu 
arcképe itj. Csáthy Károly debreceni könyvárus bizomá-
nyaban megjelent s hozzánk beküldetett. Ára 50 kr., 
vidékre keresztkötés alatt küldve 60 kr. Hitfeleink közül 
bizonyára a legtöbben meg fogják maguknak szerezni 
ez arcképe^-.; Nem szabadna ennek hiányozni egyetlen 
protestáns ember szobájából sem. 
/ ' v/ iA közoktatás tör ténete Magyarországon a XVIII. 
•században. írta Molnár Aladár, a m. t. akadémia 1. 
tá^já. Kiadja a m. tud. akadémia történeti bizottsága. 
Első kötff . Budapest, 1881. 8-rét, VIII + 6 1 2 lap. ' Á r a 

frt. E /tagyterjedelmű s bennünket protestánsokat 
.közvetlenül érdeklő munkát tüzetesen fogjuk ismertetni. 
Addig is a legmelegebben ajánljuk a közönség figyel-
m é b e Hiszen ha ily fáradságos, nagy tanulmányt és 
búvárkodást igénylő munka sem részesülne kellő figye-
lemben : akkor valóban nem érdemeinők meg, hogy 
tudósaink egy sort is írjanak a számunkra. Molnár 
munkájának tartalma a következő: A hazai közoktatás 
kíilső és belső "alakulásának 11 fene te i ^ i í - i g . A huma-
nista oktatás keletkezése, alapvetői, és azok befolyása 
a magyar közoktatásra. A Jézus-társaság tanrendszere 
érr tanintézetei hazánkban. Az államhatalom intézkedései 
1740-ig. A protestánsok tanintézet ki. (Az eperjesi, pozso-
nyi és soproni ev. kollégiumod, a sárospataki és deb-
receni ref. kollégiumok, s azon tanintézetek, nielyek a 
$#<5|i]aítii4 ffcX^SÉvrfcteiii'c Jg^ílégnífitolí b'efoly;(s"n alatt 
állottak.) A kegyesrendiek tanítása es tanintézetei ha- .János lelkész és Brósz Jónás felügyelő által aláirt s hoz-
zankban. Végül' Erdély közoktatási viszonyai. I nyomtatásban béküldött nyilatkozatban olvassuk, -

J i. n • • 7 a V • '> : ^ • 

Népiskolai Szemle cím alatt f. évi május 10-kén 

K Ü L Ö N F É L É K . 
jÎ azoT lodlM j~Krrfov fiiJormoiui is?fililbq ab 

Szerkesztőségünk legközelebb át-
költözött a IX. kerület: Kinizsy-utca 29. sz. 1 • ' r • 
alá. Ezentúl tehát a szerkesztő és kiadóhiva-
talt illető minden küldemény ide címzendő. 

* Személyi hír.- Föidős Lajos kecskeméti lelkész-
kedésének 25' évi jubileumát a kecsl^níéti egyház, má-
jus i-sején üli meg. Ez. .alkalommal. ^aksay Sándor, a 
kunszentmiklósi lelkész alkalmi beszédet ifog,.tartani a 
templomban. Az egyháztanack egy díszkötésü bibKat, a 
főgymnáziumi tanári kar pedig egy ezüst tintatartót és 
tollat fog átnyújtani a nap emlékére az ünnepeltnek. 
Este bánquette lesz s az ünnepélyt a főiskolai iíji^ág 
által rendezendő fáklyás menet fogja berekeszteni. Aki 
egyházának. ugy is mint lelkész ugy is .mint iró oly 
kiváló szolgálatokat te t t ; aki huszonöt éven át lanka-
datlan buzgalommal-munkait az ur szőllejében : az méltán 
megérdemli nemcsak saját gyülekezetének, de általában: 
a hazai protestáns egyháznak elismerését is. 

. * Az evang. templom-alap javára Magyar-Ováj-
rott rendezett hangverseny 560 frtot jövedelmezett, s 
mivel a Major Pál árvaszéki elnök által jól szervezett 
rendező-bizottság a jótékony cél érdekében, igen helye-
sen, ' takarékoskodott: a tiszta jövedelem mindenesetre 
meghaladj^ a 400 frtotT"' 

* A kassai evi egyház, Y1 >nint egy, C'sisk<j> 

a tiszai ev. egyh. kerületi Icoordinatió javaslatát szintén 
r nem fogadja el. Először azért, mert annak számos 

egy havMblytírirsLt Hndul me£. " Felelős szerkesxfője éjTX intézkedésé sérti az egyes gyüle^zete t t : Autonómiáját, 
kiadója Adorján Miklós, főmunkata i>a i - lWvath J.'.xsef Masociszor, a pi es^yterialis kormányzati rendszer szem-
és Szalúky .Dániel lesznek. Mint a hozzánk beküldött ' p o n t j a ^ , mért sf javaslatban ezzel ellenkező részben 

„ Y , > papi'tíVl^úly s'részbenTéonsÍKtörraliB kormanyiat felé hajló 
előfizetési feMtVasbao olvassuk, a folyóirat kulonos figye- c e n l r a l i s z t i k u s & bürokratikus intézkedések vannak. Ilar-
ianoie.Lfc»őj-a-kii érti i az országos tanítótestület megáld 
kulásának módozatait, továbbá a reformátusok zsinatát, 

• rnaclnzoi* Ay^vt, -w ert ajava6olt intézkedések ugy van" a l f 

formüláz.vá, -fiög'f-azokat nehéle megérteni s még-nehe-



zebb végrehajtani. Mindezen kifogások a nyilatkozatban 
részletesen ki vannak fejtve s példákkal illustrálva. 

* Minden lapot bejárta a hir, hogy az agglegé-
nyeket meg fogják adóztatni. A belügyminiszterhez 
ugyanis több megye kérvényt intézett, hogy a naponkint 
mind inkább terjedő erkölcstelenség, különösen pedig 
a vadházasságok meggátlása végett léptessen életbe mi-
nél erélyesebb rendszabályokat. E kérvények vélemény-
adás végett az igazságügyminiszteriummal is közöltetvén, 
ott többek közt egyik orvosszerül az agglegényeknek 
külön adóval való megterheltetését is indítványozták. 
Eszünk ágában sincs kétségbevonni ennek az adónemnek 
a méltányosságát. Aki az állammal és az emberiséggel 
szemben azon kötelesség alól kivonja magát, hogy csa-
ládot alapítson: a teherrel járó kötelesség elmulasztása 
folytán, mintegy recompensatióul méltán megróható egy 
speciális adóteherrel. De másrészről nem mulasztjuk el 
megjegyezni, hogy ugy látszik, nálunk mindennemű 
bajt, vagy adóemeléssel vagy uj adók kivetésével vélnek 
orvosolhatni. Ez az egyedüli panacea, melyet az állam-
férfiúi találékonyság üres szertárából elő szoktak rántani. 
Pedig ami például a vadházasságokat illeti, azoknak 
bajosan vesszük elejét az agglegények megadóztatásával. 
Nagyobbszerű társadalmi, valláserkölcsi, nemzetgazdasági 
és politikai reformokra volna e célból szükség. Tessék 
ezeknek a reformoknak életbeléptetése által a törvényes 
házasságkötést s a családalapítást megkönnyíteni: akkor 
aztán nem lesz majd szükség az agglegények adójára. 

* A következő sorok közlésére kérettünk fel: > Ér-
tésemre esett, hogy egy-egy szakközlöny szintén közli 
Spurgeon beszédeit. Szabadjon hinnem, hogy ez azért 
történt meg, mert sem a szerkesztőség, sem a tisztelt 
fordítók nem tudták, hogy Spurgeon föntartotta a for-
dítási jogot s azt magyar nyelvre kizárólag reám ruházta 
át. Hiszem, hogy e figyelmeztetés után a tisztelt szer-
kesztőségek s irók tiszteletben tartandják a tulajdonjogot. 
K.-Lacháza, 1881. apr. 19. Könyves Tóth Kálmán.4 

* Fél reér tés . Weber Samu munkatársunk a kö-
vetkező sorok közzétételére kért fel bennünket : »E 
lapok 16-ik számában az irodalmi rovatban valaki azt 
állítja, hogy én az első számban az uj coordinátiót smint 
alapos művet elfogadásra ajánlottam.* Ez pedig, ha 
nem más, legalább is félreértés. A ki kérdéses cikkemet 
figyelemmel átolvassa, arról fog meggyőződni, hogy én 
az uj coordinátió genesisére, kútforrásaira és irodalmi 
jelentőségére akartam a közönséget figyelmeztetni. Jogi 
szempontból és a dolog lényegére kritikát, ott nem ír-
tam, hanem az ügy fontosságánál fogva az erre illetékese-

ket a szükséges bírálatra felszólítani akartam, szórói-szóra 
ezt mondván : „bíráló munkánk okvetlenül szükséges, mert 
hiába, több szem többet lát és mert ezen rendezetben 
évtizedekre kijelöltetik az út, melyen mozognunk és 
haladnunk kell.* Hogy velem, talán az egész kerület az 
uj műtől sokat várt, az nem tagadható és könnyen ért-
hető is, ha tudjuk, mily hiányosnak bizonyult már be 
a Berzevicy-féle coordinátió.* 

* Gyászhirek. Szentandrási Pál mezőberényi ref. 
tanitó f. hó i-jén 3 napi kínos szenvedés után agyszél-
hűdés következtében, életének 56-ik évében bevégezte 
földi pályáját. 8 gyermeket, azok közt 4 kiskorú árvát 
hagyott maga után, kik miután édesanyjukat is ezelőtt 
pár évvel elvesztették: apátlan anyátlan árvákká lettek. 
Kétségtelen, hogy apjok 35 évi szolgálata alatt szerzett 
érdemeiért, árvái irányában az egyház, tettleges jóaka-
rata által fogja leróvni háláját. A mezőberényi újonnan 
alakult dalárda a templomban és a sírnál meghatóan 
énekelt a temetésen, mely a vásáros idő s a feneketlen 
sár dacára is rendkívül népes volt. — Schiel Sámuel 
brassai ev. lelkészt húsvét első napján a kathedrán 
szélhűdés érte, mely után a 71 éves aggastyán rövid 
idő múlva kiszenvedett. — A kolozsvári ref. egyház volt 
buzgó főgondnoka Ince Mihály f. hó 19-én Kolozsvárt 
meghalt. Béke poraikra! 

* Szerkesztői üzenet. E. A. Sály. Levelet irtunk. 

A D A K O Z Á S O K . 
A miskolci ref. egyh. kerületi leánynövelde 

alapjára, a kibocsátott kérőíveken, eddig ismét következő 
adományok érkeztek: Jantner Bernát úr ívén Iglóról 
5 f r t ; Marsalkó Leoné küldeménye Budapestről I f r t ; 
Lükő Géza országgyűlési képviselő úr ívén Budapest-
ről, az országgyűlési tagok közt eszközölt gyűjtés ered-
ménye 302 f r t ; a miskolci ref. lyceum tanári karának 
ívén 22 f r t ; a miskolci hitelintézet adománya 10 f r t ; 
Nagy Mihály ref. segédlelkész ur alapítvanya 50 f r t ; 
Flóth Ferenc szolgabiró ur küldeménye Bethlenből 11 
f r t ; Balogh János jarásbiró ur küldeménye Edelényből 
6 frt ; özvegy Kalauz Sámuelné asszony alapítványa 50 
f r t ; dr. Popper József ur adománya 5 f r t ; Jóny Tivadar 
uré 20 f r t ; Felméry Lajos uré Kolozsvárról 2 f r t ; Lád-
lakáról egyesek adakozása 4 frt 90 kr. Összesen 488 
frt 30 kr. Miskolc, 1881. april 15. Bakos Antal, egyh. 
kerül, pénztárnok. 

(Rendkívüli árleszállitás. 
Lukács Ödön: Egyházi beszédek templomi és temetési használatra, 

(melyből már csak kevés példány van készletben) 
280, nagy 8-rétű lapot tartalmazó és az illető körökben általánosan elismerést nyert művét 

f r t 8 0 ! k : r . " b o l t i á r l i e l y e t t c s a k 9 0 l e i - é r t 

szállítom. — Egy frt előleges beküldés mellett bérmentve küldöm. 

S.-A.-Ujhely (Zemplénm.), 1881. április hóban. LÖVIJ A d o l f 
\ > . ! • 

k ö n y v k e r e s k e d ő és k i a d d . 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : ZDr . 2 a . l l a . g r i S ^ ó x . DEUTSCII M.-féle művészeti intézet Budapest.. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
é s 

K I A D Ó - H 1 V A T A L : 
IX. ker. Kir.iisy-uica 29. sz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i dij: 
Helyben h á z h o z h o r d á s s a l s vidékre p o s t a i k ü l d é s s e l 

f é l é v r e 4 f r t 5 0 k r . , e g é s z é v r e 9 f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 

k i r . p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Hirdetések dija: 
4 h a s á b o s p e t i t s o r t ö b b s z ö r i b e i k t a t á s á é r t 

5 k r . , e g y s z e r i é r t 7 k r . s o r j a . — B é l y e g d i j 

k ü l ö n 3 0 k r . 

T e l j e s szá.m"ÚL p é l d á n y o k k a l m i n d é g - szolg:áLltLa.i-üLn.ki_ 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök 
lejárt, annak megújítására felkéretnek. 

Felhívás t . munka tá rsa inkhoz . 
Közeleg az idő, midőn lapunk negyedszáza-

dos pályafutásának fordulójára ér, midőn Isten 

kegyelméből eléri azt a kort, melyet az ember 

életében a tetterő korának szoktunk nevezni. 

A Prot. Egyh. és Isk. Lap Ballagi Mór szer-

kesztése alatt 1858-ban indult meg. Születésének 

éve szomorú emlékeket juttat a magyar ember 

eszébe. Ez a kor volt az, melyben az abszolút 

politikai hatalom elnyomta és tétlenségre kárhoz-

tatta a hazafit, összedugot t kezekkel kellett néz-

nünk, idegen csőcselék miként garázdálkodik 

atyai örökségünkben s még csak e fölötti fájdal-

munknak sem adhattunk kifejezést. A jobbak azon-

ban nem csüggedtek el. A politikai térről le voltak 

ugyan szorítva; de azért kerestek és találtak 

maguknak más tért, amelyen hazájuknak szolgá-

latokat tehettek. Az egyház, különösen a protes-

táns egyház volt az asylum, ahová menekültünk, 

jól tudván azt, hogy ugyanakkor, midőn az egy-

házi ügyeket fölkaroljuk, azon szoros rokonságnál 

fogva, mely a protestáns egyház és a magyarság 

között századok óta fennállt, a magyarság ügyét 

is előmozdítjuk vagy legalább közreműködünk 

abban, hogy az elnyomatás súlya alatt a magyar 

hazafiak el ne veszitsék hitöket és bizalmukat a 

jövő iránt. 

Lapunk, mint ezen kornak a szülötte, or-

ganuma volt tehát az egyháznak, de egyszersmind 

organuma volt a hazafias törekvéseknek is. Mint 

ilyen, természetesen nehéz küzdelmek közt foly-

tathatta pályafutását. De azért szerencsésen végig 

élte mindazon alkotmányos küzdelmeket, melyek 

utoljára is hazánk fölszabadítását eredményezték. 

S ekkor végre hozzáláthatott ahhoz, a mi tu-

lajdonképeni hivatása volt, de amelynek addig, a 

politikai viszonyok nyomása folytán nem tehe-

tett teljes mértékben eleget — hozzáláthatott a 

magyar protestáns egyház évszázadokon át ostro-

molt épületének kitatarozásához, fölépítéséhez. 

Ne értsenek félre bennünket t. munkatársa-

ink. Annak az épületnek a felépítéséhez a mi sze-

rény lapunknak nem volt és ma sincs elegendő 

ereje. De igenis ahhoz volt és van — hála Isten-

nek — ma is elég erőnk, hogy az épülethez 

köveket hordjunk. S ezt meg is tettük. Dicsekvés 

nélkül elmondhatjuk, hogy nem volt a protestáns 

egyházat közelebbről érdeklő olyan kérdés, me-

lyet a mi lapunk föl ne karolt s meg ne beszélt 

volna; sőt egész sorára a fontosabb kérdéseknek 

a mi lapunk hívta föl a közönség figyelmét. Erőnk-

től telhetőleg igyekeztünk az egyházi és iskolai 

ügyek körül tájékoztatni a közönséget s ha 

egyébbel nem, bizonyos eszméknek felszinre-hozá-

sával, megpenditésével törekedtünk az utat kije-

lölni, melyen haladva egyházunk, a maga nagy 

hivatását elérheti, nemcsak, de hivatásának magas-
35 



latára juthat. Ezek az eszmék, voltak azon kövek, 

melyeket mi hordtunk az egyház épületéhez. Bi-

zony nem mi rajtunk mult, hogy ama köveket még 

ma sem használták föl. 

Negyedszázados 'munkásságunkra visszagon-

dolva, lehetetlen ; hogy eszünkbe ne jussanak hű 

munkatársaink, kik jó- es balszerencse közt e'gy-

forma buzgalommal segítettek bennünket a küz-

delemben. Az ő kitartó buzgalmuk adott nekünk 

erőt, az ő bátorításuk ado.tt nekünk bátorságot 

s az ő részvétök adott nekünk vigasztalást, hogy 

el ne csüggedjünk. 

Most, midőn lapunk pályafutásának negyed-

százados évfordulójához közeledünk, napról-napra 

élénkebben hat át bennünket a hála érzete a jó-

ságos Mindenható iránt, hogy a szent ügy szol-

gálatában oly hosszú ideig megtartott bennünket, 

s hogy olyan munkatársakkal ajándékozott meg 

minket, akik nem engedték, hogy elcsüggedve 

lemondjunk a magunkra vállalt nehéz feladatok 

megoldhatásának reményéről. 

Ugyanakkor azonban, mikor mindezekért 

hálával telik el szívünk a gondviselés iránt, há-

lánkkal örömünk vegyül össze a felett, hogy 

azon negyedszázad alatt, míg mi az egyház szol-

gálatában álltunk, egyházunk, ha nem is fejlődött 

és gyarapodott olyan mértékben, mint óhajtottuk 

volna, a válságokat legalább szerencsésen túlélte. 

S 'e felett való örömünkben ünnepét ülni ké-

szülünk, w- \ ' - " 

" v 7 Igenis, mi jubilálni fogunk. B e ez a jubilaeum 

nem lesz olyan, va'gy legalább mi nem : óhaj tjük, 

hogy olyan jegyen, mint amilyent mai náp9ág az 

emberi üres 'hiúság szokott rendezni; ! ' 

' A mi szerkesztőnk, több mint negyven éve 

napszámosa & nemzeti irodalomnak; mint tanár 

szintén negyven éven át működöt t ; de azért 

soha eszébe se jutott, hogy akár mint irót, akár 

mint tanárt nagy - hűTióvál megjubilál ják. 'A hozzá 

közelebb állók ismerhetik őt, hogy ő semmi kü-

lönös érdemet ném lát abban, hogy tehetségéhez 

képest nyelvévél és tollával szolgálta á hazát'; ; 

ez neki kötelessége volt s amennyiben köteles-

ségét híven teljesítette, ezért csupán saját lelki-

ismeretétől és öntudatától vár elismerést. 

A jubilaeum is tehát, melyet az imént szóba 

hoztunk, nem akar üres tüntetés, szerkesztőnk 

személyének a jubilaeuma lenni; hanem igenis — 

ha tervünk sikerül — a Prot. Egyh. és Isk. Lap 

huszonöt éves fenállását fogjuk örömünneppel 

megülni, azon lapét t. i., mely a hazai protestáns 

egyháznak sok ideig egyedül, majd később töb-

bed magával képviselője volt. 

Ahoz pedig, hogy ez a jubilaeum sikerüljön, 

se lármás tüntetés, se egyes személyeknek —-

legyen bár az a mi szerkesztőnk személye — 

kitüntetése nem szükséges; sőt a zaj és a lárma 

csak az ünnepély méltóságát, összhangját sértené. 

A mi jubilaeumunk nagyon egyszerű lesz. 

Mindössze is abból fog állni, hogy a protestáns 

egyháztörténeti irodalomnak egy szerény áldoza-

tot fogunk bemutatni. 

Tervünk nevezetesen az, hogy volt és jelen-

legi munkatársainknak, különösen a protestáns 

egyház és iskolaügy terén való szereplésüket 

egy-egy életrajz " keretében összeállítjuk s egy 

önálló kötetben közzétesszük. Elmondhatjuk, hogy 

a legutóbbi huszonöt év történetében szereplők 

közt alig van olyan protestáns világi vagy egy-

házi férfiú, aki lapunkat nem anyagilag — mert, 

hál' istennek, anyagi tekintetben függetlenségün-

ket minden körülmények között teljes mértékben 

megőriztük, — hanem szellemileg ne támogatta 

volna. E szefint akkor, amikor ezen férfiaknak 

az egyház és irodalom terén kifejtett működé-

sét, életök történetét a tervezett kötetben köz-

zétesszük: ezén kötet tulajdonkép adalék lesz a 

magyar protestáns egyház legújabb történetéhez, 

annyival is inkább, mivel ugyanezen kötetben 

szándékozunk megírni lapunknak történetét is.*) 

Hogy azonban ez a tervünk sikerüljön: is* 
| • ' l • •! . • • 

. *): M e g j e g y e z z ü k , h o g y a z o n e s e t r e , h a e z e n k ö t e t k ö z r e b o c s á j -

t á s a s i k e r ü l n i f o g , a z a b b ó l b e f o l y ó t i s z t a j ö v e d e l m e t a d o m e s z t i k á r a 

v a g y m á s e h e z h a s o n l ó j ó t é k o n y c é l r a f o g j u k f o r d í t a n i . 



m é t m u n k a t á r s a i n k k ö z r e m ű k ö d é s é r e van szuk 

ségi ink . 

Arra kérjük nevezetesen' őket, sziveúedjenek 

életrajzukat beküldeni, k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l e g y -

házirodalmi s általában egyházi működé-
sökre. 

Továbbá, nagyon lekötelezve éreznök magunkat, 

ha azok, akik egyik-másik elhunyt munkatársunkhozj 

közelebb éilloltak, azoknak életrajzéit is megírnák, 

szirmunkra. V 
S minthogy a tervezett kötet a jövő év elején 

jelennik meg: kérjük az életrajzokat f o l y ó é v i 

a u g u s z t u s h ó e l e j é r e hozzánk beküldeni, hogy ma-

radjon elég Hőnk a munka sajtó alá rendezéséhez. 

E s m o s t e g y é b nincs há t ra , min t h o g y új-

ból felhívjuk t. m u n k a t á r s a i n k a t , s z í v e s k e d j e n e k 

b e n n ü n k e t t e r v ü n k k iv i t e lében t á m o g a t n i . Ezzel 

— l e g y e n e k felőle m e g g y ő z ő d v e , — n e m Ballagi 

M ó r n a k , h a n e m első s o r b a n az e g y h á z t ö r t é -

net ü g y é n e k t e sznek n a g y szo lgá la to t . A z lesz a 

mi igazi ö r ö m ü n n e p ü n k , h a l apunk n e g y e d s z á z a d o s 

é v f o r d u l ó j á t e g y d e r é k e g y h á z t ö r t é n e t i monográ f i -

ává!, mint h a t á r k ő v e l j e l ö lhe t j ük meg . 

A Prot. Egyh. és Jsk. Lap 

Szerkesztősége. 

I S K O L A Ü G Y . 
A theol. akadémiák Angolországban.*) 

II. 
Az angol papság mintegy 23,000 tagból áll, s 

évenként legalább is 600 uj taggal szaporodik, kik közt 
édes kevés van olyan, a ki az egyetemi theologiai ki-
tűnő (honours) fokozatra áhítoznék s több mint kilenc 
tizedrésze arra törekszik, hogy a lehető legcsekélyebb 
fáradsággal átessék a kiszabott vizsgalatokon. 

, A theologiai magasabb stúdiumokra való ízléses 
tehetség — úgymond egyik egyházi iró — szintoly 
ritkaság, mint a felsőbb mathesisre vagy philologiai 
fölfedezésre való talentum. A papi hivatal emberei kö-
zött még a legmagasabb ollásuakat sem véve ki, nagy 
számmal vannak olyanok, kiknek egyaltalan nincs tehet-
ségük tisztán theologiai eszmék felfogására és assimi-
lalasara.V) Hasonlít s tünemény a szinvaksághoz, vagy a 

zenei hallás hiányához; de az aztán más kategóriába 
esík, hogy midőn Keble J., Williams J. az angol egy-
háznak e százban bizonynyal legkitűnőbb és legtudó-
sabb papi emberei valóságos "apostoli szegénységben 

.és szerénységben éltek és haltak meg, anélkül, hogy 
avagy csak tiszteleti'kanonoki címre szert tehettek volna: 
halálok éveiben 13 püspöki (köztök 4—5 első rendű) 
volt betöltve oly praelatusokkal, kikre a hízelgés sem 
foghatta rá, hogy a theologíá alapvonalait még csak 

,felületesen is ismerték volna.**). 
Az anglican papság, mint protestáns testületa latin qs 

keleti egyház papságától abban különbözik, hogy nem 
alkot a polgároktól külön álló rendet, hanem kőztök 
és velők együtt él; s másfelől, hogy kiválóan tanitó 
testület. A latin egyházban a sacerdotali's .elem jutott 
túlsúlyra, a protestáns egyházban a prófétai, illetve 
oktató elem. Minthogy a tudatlan ember iiem bú; kel-
lően tanitni s viszont annak, ki finom habitusokban cs 
eszmékben szűkölködik, nem hagy hatása lehet a hí-
vekre : nagy szüksége van a papjelöltnek arra a mivélt-
ségre, mdylye l az oktatás s a hívek lelki építése 
együtt jár. A kath. egyház papnevelőiben hosszas és 
egyforma disciplinára fogja á növendékeket s begya-
korolja a liturgika, szóval a -sacerdotalis tiszt gyakorlá-
sára : ám a sokkal nehezebb tanitói tiszt végzésére 
még gondosabb és rendszeresebb oktatás szükséges. 
Es mit találunk az anglican papnevelő berendezésében ? 

Az oktatástanra alig 3—4 papnevelő kivételével 
semmi figyelmet nem fordítnak.. A végzett papjélölt 
kitűnő theologiai vizsgálatot tehet, de megeshetik, hogy 
a templomban vagy iskolában sikeresen catechizálni, 
bibliai leckét tanítni, confirmálandóknak az egyháztaná-
ban előforduló nehézségeket mégmagyarázni, teljesség-
gel nem birja. Innen van, hogy a non conformista lelki-
pásztorok vasárnapi iskolái végtelenül fennebb állanak, 
mint az anglican papokéi. 

A papolásra ujabb időben nagy figyelmet fordít 
a theol. collegiumok egy része, de azért ige'li sok e 
téren is a javitni való. Az anglican templomokban, 
még Londonban is a legunalmasabb, legegyhangubb és 
lehető leggyarlóbban felolvasott, vagy helyesebben, el-
énekelt egyházi beszédeket lfhet. hallani. A kitűnő egyházi 
zenével, fenséges templomépületekkel s a méltóságteljes 
magaviseletű közönséggel szemben n igyon kirívó a 
szerkezeti fenségben és méltóságban gyarló egyházi 
beszéd. Valóságos esemény Londonban egy Farrar 

, egyházi beszéde, mely folyékonyság, szerkezet és han-
gulat dolgában egy színvonalon all a Westminster szé-
kesegyházzal, vagy a Windsor kastélyi remek templo-
mává!. Azokra a nehézkes menetű egyházi beszédekre, 
melyeket a/f anglican templomokban hallhatni, szysze-
rint ráillik Whately érsek megjegyzése, melyet egy 
paptársa egyházi beszédének hallgatása utan mondott : 
,Ez az ember egészen ellenlábasam. Negyven eszten-

* ) C o n t e m p . R e v i e w 1 8 7 9 . a p r . 5 . .L I *) U g y a n o t t 7. 1. 



deje, mióta próbálom, hogy a nehéz dolgokat könnyen 
felfogható szóval adjam elé és e pap negyven percig 
mindazt mívelte, hogy a könnyű dolgokat hogyan 
burkolhassa a legnehezebben érthető szavakba. ' A 
mívelt angol középszamitásban 15,000 szót használ a 
beszédben vagy Írásban; ám a dorshedshirei paraszt 
érőt ér 400 szóval. Más szóval a míveletlen ember 40 
szó közül egyet ért meg és így nem közönyös dolog, 
hogy a papjelölt hosszú és körmön font mondatok 
helyett röviden és velősen birja azokat a képzeteket 
kifejezni, melyeknek a hallgató eszejárásához közel kell 
állani. 

A rendszeres theologiát inkább töredékesen, gyak-
ran összefüggetlenűl tanítják a papnevelőkben. A ta-
nuló nem kap oly alapos áttekintést, hogy a dogmati-
kát a maga összhangzó egységében felfoghassa és a 
hitcikkek egymásközt létező kapcsolatát tisztán átértse. 
Nem csoda, ha a közepes felfogású lelkipásztor igen 
gyakran járatlan a theologiában, és nem birja megmon-
dani, hogy egyik másik kérdésre nézve miben áll az 
angol egyház tana ? Innen ered az a közönséges hiba, 
hogy a pap híveit gyakran untig oktatja a másodrendű 
doctrinákra, holott az elsőrendűeket alig érinti. 

Némely dogmatikai mű (pl. Browne H. a ,39. 
hitcikk magyarázata ' ) nagy terjedelme miatt (800 nyolcad 
rét lap) csak részletében használható; más (pl. Pear-
son kitűnő műve) oly tudós, rendszeres és nehéz a kö-
zepes tehetségű tanulóknak, mintha Hamilton (S. W.) 
Treatise on Quaternions vagy Boole mathematical 
Theory of Logik c. művét kellene tanulniok. 

Az egyháztörténetemből a keresztyénség első három 
száza és a reformatio kora a theol. intézetek kedvelt 
studiuma. A jelöltek sokat tanulnak a montanistákról, 
carpocratianokról, és más elzüllött felekezetekről, de a ' 
methodismus lábrakapásáról, vagy az angol egyház 
testvér- vagy leányegyházairól, a külföldi protest. egy-
házról stb. édes keveset hallanak. 

A theologiai morál, ez a kiválóan fontos tudomány 
a papnevelő intézetek mostohája, mintha a lelkipásztor 
működési köre messze esnék az erkölcs, a kötelesség, a 
törvény és a vétségek köreitől; s mintha a lelkipász-
tori működés java része a vallásnak, nem az élet és a 
magaviselet különböző köreire való alkalmazásában ál-
lana. E studium elhanyagolásából származik az anglican 
intő egyházi beszédek soványsága, sőt vérszegénysége, 
valahányszor társadalmi kötelességekre, vagy közönsé-
ges vétkek elkerülésére serkentenek. Százakra, sőt eze-
rekre megy azoknak az anglican egyházi szószékeknek 
a számuk, melyeken a jogos és a jogtalan leggyakoribb 
eseteiről esztendő számra nem hallhatni beható, egész-
séges és férfias homiliákat; holott egy gyakorlati illus-
tratio többet ér egy sereg általános tételnél. Megjegy-
zendőnek tartom, hogy Cambridgeben a theol. moral-
lal össze van kapcsolva a kasuisztika tanszéke, mely 
még e száz első felében is önálló volt. 

Az angol theologiai intézetnek van egy speciális 

tantárgya, az experimentális theologia, mely nem egyéb, 
mint a mystica theologia elveinek a gyakorlati életre 
való alkalmazása. Voltaképen a cura pastoralisnak a 
személyes vallás contemplativ és spirituális részére való 
alkalmazása. A theologia e része különösen a missiói 
iskolák növendékeire tartozik. Az anglican missionarius 
nevelőintézetek között első helyen áll a canterbury 
St. Augustinus collegium, melyben minden nemzetiségű 
és rangú legalább is 20 éves ifjút fölvesznek. Ez intézet 
az angol gyarmatok számára nevel ^missionariusokat, 
kiket a gyarmati püspökök józan életökért és ildomos-
ságukért becsülnek, a mely tulajdonságok azonban kissé 
messzeesnek egy tarzusi Pál, egy Athanasius stb. lelke-
sültségétől. 

Az angolok tele vannak panaszszal, hogy ma már 
megfogyatkozott köztük is isten kiválasztottjai száma. 
Ez a nagy nemzet, »melynek — mint egyik irójok 
mondja — költészeti irodalmával terjedelemben és belér-
tékben egyedül a régi Görögország versenyezhet; mely 
az elvont tudományok minden ágában sok és kitűnő 
gondolkodókat és fólfedezőket produkál t ; melynek ka-
tonái, hajósai és utazói között annyi kiváló bátorságú 
akadot t ; mely a philantropiában kitűnő úttörőkkel ékes-
kedik, szóval, a melynek humánus enthusiasmusa annyi 
és oly különböző alakban nyilvánul — a Savanarola-
szerű szenteknek szűkébe van. Missionariusai a Keresz-
telő Jánosokat, a Bonifaciusokat, az Assisi Ferenceket, a 
Luthereket, a Wesleyeket megbámulják, a próféták sír-
jait szófüzérrel meglepő ügyesen épitik : de midőn 
hasonszerű vonások kifejtéséről van szó, gondolkodás-
és cselekvés módjok megváltozik/*) 

Az egyházjogot szintén parlagon hagyják a pap-
nevelők ; sem a canont, sem az újkori egyházjogot 
nem tanítják rendesen s az ifjú lelkipásztorok néha a 
legnagyobb botlásokat teszik e tan alapelveiben való 
járatlanságok miatt. 

Ezek az angol papnevelés főbb hiányai, melyek 
közül egynémelyiken egyik másik collegium valaho-
gyan segít, de e hiányokon való közöriséges vagy 
rendszeres segítés alig jött eddigelé szóba. És nehe-
zen is jöhet, valameddig meglesz a püspököknek a^ a 
joguk, hogy a papi pályára bocsáthatnak oly csekély 
miveltségű egyéneket, kik a canon egyik cikkelye sze-
rint latin nyelven számot tudnak adni Intőkről, s ezt a 
bibliából vett helyekkel támogatják. Más szóval annyit 
tesz ez a régi ' gyakorlat, hogy a .püspök nemcsak fel-
vételi vizsgálat alól menthet fel valakit, hanem a the-
ologiai collegium, vagy egyetemi tanfolyam végzése 
nélkül is ordinálhat vagy adhat licentiát. Innen van, 
hogy kivált az északi megyékben feles számmal kerül-
tek az utóbbi 20 év alatt papi hivatalba oly egyének, 
kik nemcsak beléptökkor nem birtak volna, de talán ma 
sem birnának semminemű theologiai vizsgálatot letenni. 

A püspök a diakoni hivátalra ^rendszerint tetszése 

*) C o n t e m p . R e v i e w 1 8 7 9 a p r . 
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és belátása szerint bocsátja a jelentkezőket ; azonban 
ha az illető theologiai nézeteivel, kegyességével stb. 
meg van elégedve, promoveálhatja lelkipásztori hiva-
talra is. E tekintetben legújabban némi javulás történt, 
mennyiben a püspökök közül többen késznek nyilat-
koztak az egyetemi theol. tanfolyam végzéséről való 
bizonyítványok érvényességét elismerni. 

A püspökök előbb említett, ma már abusussá vált 
szokás jogában az a princípium van kifejezve, hogy a 
tudós theologus és az oktató lelkipásztor két különböző 
egyén. Innen magyarázható az a gyakorlatias iránya 
némely papnevelő intézetnek, hogy az ó-szövetséget 
nem a héber eredetiben, hanem a bevett angol fordí-
tásban olvastatja, tanultatja, mint a mely elegendő a 
sikeres prédikálásra, catechizálásra, sőt vitatkozásra is. 

Közönséges lelkipásztorra nézve — úgymond az 
elébb említettem egyházi iró — sokkal nagyobb értékű 
az, mint az ó-szövetség négy—öt kiválasztott könyvének 
szövegkritikával kisért s tűrhető folyékonysággal tör-
ténő olvasása. Hiszen a biblia oxfordi jegyzetes kiadá-
sában ma már megvannak a szöveg nevezetes varians 
lectiói és a helyesebb fordításra szükséges adalékok.*) 

Felmeri Lajos. 

Nyilt levél Görömbei Péterhez. 

Édes barátom! A ,Prot . Egyh. s Iskolai Lapban 4 

megjelent gyűlési tudósításodnak azt a részét, mely G. 
J. és S. 1\ hanyag tanítók elmozdítására vonatkozik, 
szó nélkül nem hagyhatom ; nem, különösen azért, mi-
vel engemet abban sajátságosan érintesz, s úgy tüntetsz 
fel, mint ki számot nem vetve a körülményekkel „hipp-
hopp* mesebeli dolgokat akarnék keresztül vinni, s va-
rázsvesszővel akarnám előteremteni a semmiből azt a 
büvasztalt, mely a népnevelés szánandóan elhanyagolt 
ügyének, egy pillanat alatt megadhassa a szükséges 
tápszereket I 

Hogy gyűlési tudósításodban mi oknál fogva rán-
tasz elő engemet mintegy üstökömnél fogva, s mi 
oknál fogva beszéltetsz engemet mintegy tollad alá: 
erre én tetőled feleletet nem kérek, mert hiszen kiki 
saját szemüvegén mórlegeli a dolgokat, a szerint itéli 
meg az egyéneket s cselekményeket, s ha én azt akar-
nám, hogy másoknak elveim, gondolkodásom felőli té-
ves véleményét megcáfoljam, talán egyebet se kellene 
tennem, mint folyvást hasztalan vagdalni a levegőt. 

Haúem ki kell jelentenem e pontnál afeletti csodá-
kozásomat: mikép történhetik az, hogy te, ki hosszú 
éveken keresztül, terjedelmes cikkeidben kis és nagy, egy-
házi- és világi lapokban az unalomig sürgeted a neve-
lésügy felvirágzását, most egyszerre elfordulva a régi 
zászlótól, mintha a reakció terére akarnal lépni, oly ügyet 
veszesz pártfogásod alá, mely teljesen tarthatatlan, s 
hogy célodat még is ugy ahogy elérd, oly váddal ille-
ted egyh. megyénk kormányzó testületét, melynek ina-

*) Ugyanott J j 1. 

: gad is tagja vagy, — melynek horderejét lehetetlen, 
hogy igazán elgondoltad volna. 

Te ugyanis ugy tünteted fel az egyházmegyét, 
mint a mely 25—30 éves tanítókat, minden igaz ok 
nélkül kenyér nélkül hagyni törekszik, nem gondolván 
azzal, ha azok aztán koldusbottal indulnak peregri-
nálni. Igen szép az a humanismus és ugyan feledted-e, 
hogy ezt épen a legközelebbi gyűlésen gyakorolta is egy-
házmegyénk egy elaggott tanító iránt, ki aggkori gyen-
gesége miatt nem képes többé a tanításra s épen ezért 
csekély jövedelmű egyházából jobban jövedelmező egy-
házba tétetett, hogy maga mellett segédet tarthatván, 
agg korát nyugalomban tölthesse el; de midőn oly tanítók 
érdekében jajdulsz fel a humanismus hangján, kik évek 
hosszú során keresztül folyvást intve, figyelmeztetve, 
sőt dorgálva is voltak, kiknek több ízben meg volt 
mondva, hogy ha még egy év alatt javulást, szorgal-
mat nem mutatnak, elvesztik hivatalukat, nem tartom 
egyébnek, mint oly irálygyakorlatnak, mely távol áll 
az igazságtól s mely egész egyházak jövő reményeiről, kik-
időről-időre szellemi törpeségben, szánandó tudatlan-
ságban maradnak — felejtkezik meg. 

Avagy nem tudnád te azt, mi előtted számta-
lanszor ismételve lett, hogy védenceidnek bizony elég-
séges idő volt engedve arra, hogy magukat megjavít-
sák ? hiszen az 1877-dik év óta folyvást intve, figyelmez-
tetve lettek a szabályszerű latogatóság által. Nem tud-
nad-e, hogy mult évben egyházmegyeileg voltak meg-
dorgálva s uiost reájok már a harmadik fokú büntetés 
vagyis az elbocsátás következett ? s ha mindezen 
intéseknek, dorgálásoknak annyi eredménye lett, hogy 
a tantervnek V9-ed részét sem vitték keresztül, hogy 
egyike az elmozditottaknak még maga sem tudja a 4 
alapmiveletet! Ugyan mondd meg édes barátom, lehet-e 
ily körülmények közt könnyelműséggel vagy gondatlan-
sággal vádolni az egyházmegyét, hipp-hopp törekvé-
sekkel annak esperesét ? 

Vagy igen! Hiszen kifejezést adsz elveidnek ! Elő-
ször is azt mondod, hogy átmeneti időket élünk s 
ezekre tekintettel kell lenni! Ugyan mióta éljük mar 
ez átmeneti időket ? Ismerem az efféle szólamokat! 1 la 
a községi elöljáróságról van szó, akkor ott van mentő 
köpenyegnek a nép szegénysége ! Ha a tanitók nem taní-
tanak, s égbekiáltó hanyagsággal gyalázzak meg a 
tanitói testületet, terjesztik a tudatlanságot: akkor ott 
van fedező köpenynek az általános szólam : átmeneti 
kort élünk ! Hat csak hadd takargassák a hibákat, hiá-
nyokat, visszaéléseket a kiknek tetszik, azonban megval-
lom, hogy ezek között még a humanizmus szempont-
jából is fáj Görömbei Pétert látnom. 

Másik indokod, mely vádnak is beillik, az, hogy 
az egyházmegye kellő vizsgálat nélkül, szabály- és al-
kotmány-ellenesen bocsátotta el az illetőket hivataluk-
ból, mert te magad részéről a szabályszerű látogatóság 
eljárását vizsgálatnak nem tartod, mert az egyebet 



szerinted nem tesz, smint hogy a mit lát, hall, azt 
jegyzőkönyvbe veszi.4 

Szerfelett csalódol, ha ily véleményben vagy. 
Hát ugyan mi egyéb hát a szabályszerű látogatóság, 
mint komoly s beható vizsgálata az egyház vallás-er-
kölcsi, nevelésügyi s anyagi állapotának ? Ott van egye-
nesen az esperesi utasításban, hogy ha valamely bűn-
ügy felmerül, a látogatóság komoly vizsgálatot tartson 
s eljárása eredményét jelentse ! Hát egy visitatióról nem 
teszünk fel annyi igazságérzetet es igazságszeretetet, hogy 
lelkiismeretesen utánna lásson a dolgoknak, ki az oka 
a nevelésügy elhanyagolásának ! Ha egy hit és eskü 
alatt szolgáló visitatiónak hitelt nem adunk, akkor már 
megbomlott és felfordult a társadalmi erkölcs ! A visi-
tatornak kezében van a mult évi látogatósági jegyző-
könyv, látia belőle, miként viselte magát a tanitó ! Ta-
nitott-e vagy sem ? Van-e előhaladás, vagy hanyatlás, 
utána jár híven, ki az oka a hanyatlásnak, s a szerint 
teszi meg lelkiismeretesen jelentését! 

Igy történt ez, kedves barátom, ezen szánalomra 
méltó tanitó urakkal is, de miután eleddig egyházme-
gyénkben nagyon lágyan bántak az illető hanyag taní-
tókkal, már úgyszólván semmibe sem vették az egyház-
megye intéseit s figyelmeztetéseit. 

Ezen felvilágosításokból láthatod te, láthatja a 
közönség, hogy nevezett elbocsátott tanitó uraknak meg 
volt adva az ut a javulásra; ha nem tették, önmaguknak 
keresték a szomorú sorsot. 

En pedig teljes nyugalommal érzem, hogy az 
egyházmegye elnökségem alatt nem követett el sem jog, 
sem alkotmány, sem szabály elleni eljárást, hanem meg-
tette kötelességét, melylyel a nevelésügynek tarto-
zott, s melylyel tartozott a protestantismusnak, melynek 
egyedüli biztositéka a népnevelés ! 

Az egyének boldogságát munkálnunk kell, de az 
egyházak előmenetelét mindenek felett munkálni szent 
kötelesség. 

Es én ismételve kijelentem, hogy mig az egyház-
megye kormányán állok, addig ostora leendek a rossz, 
hanyag tanítóknak, emelője és minden erőmmel előmoz-
dítója azoknak, kik hivatalukat pontosan betöltik 

Nyiregyhaza apr. 27. 1881. 
Isten veled barátod 

Lukács Ödön, 
f . - s z a b o l c s i e s p e r e s . 

T Á R C A . 
Enekügyünk. 

( V é g e . ) 

Kálmán F. ur mostani énekeskönyvüknek két éne-
kére is felhívja Bogisich ur figyelmét, s alig írja ezt le, 
midőn rólunk azt állítja, hogy mi átalaban minden ma-
gyar dallamot elhagytunk. E két ének pedig csakúgy 

a mienk, mint a ref. testvéreké. Csak ugy énekeljük, 
mint ők éneklik. Az egyik ének : Adjunk hálát mind-
nyájan, 70 dics., nálunk 206. sz. a. Adjunk halát víg 
kedvvel, kissé változtatva. Ez ének szerzőjéről, Dávid 
Ferencről, Kálmán F. ur is jól tudja, hogy ő először 
evang., később ref. lelkész, utóbb unit. superintendens 
volt. A másik ének : Krisztus urunknak áldott születésén, 
63 dics., nálunk a 32. sz. a. Ez a szép karácsoni ének 
is csak oly kedves nekünk, mint akár Jókainak, akar 
Kálmán F. urnák. 

Még nem említettem Luthernek két gyönyörű énekét. 
Egy ik : Jövel szentlélek ur Isten. Nálunk a 120. sz., a 
ref.-oknál a 37. dics. A dallam gyönyörű, eredeti ma" 
gyar. (L. Alt.). A másik: Erős várunk nékünk az Isten, 
185. sz. A dallam magyarosított. (L. Alt.), mint a győri 
énekeskönyv mondja : a magyar strófák szerint. Ez a for-
dítás ugyanis, szerintem a legjobb, már mindjárt az első 
sorban egy szótaggal több, mint az eredeti s ennek több 
fordítása. A győri énekeskönyvben az 520. sz. a., derék 
superintendensünk, Karsay Sándor és bold. Székács 
együttes fordításában. 

Gyönyörű eredeti magyar dallama van még a 68. 
számú énekünknek: Krisztus ártatlan bárány (L. Alt.), 
ez a dallam, legalább Lőrincen, nem magyarosított, 
hanem tősgyökeres magyar, sokkal szebb, mint a cho-
ralkönyben levő. Hogy ki készítette ezt.a dallamot, nem 
tudom Lehet, hogy Német Ferenc, volt lőrinci tanitó 
s híres énekes, vagy pedig a tősgyökeres magyar s jó 
énekes lőrinci nép. Jelenlegi tanítónk, Eiferth Henrik ur, 
ki jó zeneértő, négy hangra te t te ; kívánatra szolgálhat 
vele Kálmán F. urnák. 

Még itt sem állok meg. Számos énekünk van, me-
lyek ujabban írattak s ezek között több eredeti is és 
olyan, mely magyar dallamra énekeltetik. Igy p. o. a 
Haan Lajos b.-csabai ev. leik. ur által szerkesztett éne-
keskönyv (Pest, 1871 ), magyar-tót és magyar-német 
egyházaknak szánva szebbnél-szeb énekeket tartalmaz. 
Eredetieket írtak bele : Székács, Elefánt, Gömöry, Haan, 
Kemény, Margócsi, Szeberényi és Sántha. A többek 
közt Haan és Székács hazafias éneket is' írtak bele, 
István király ünnepére. Több remek ének van ez éne-
keskönyvben, különösen Székácsnak 16 éneke között. 

Még folytatnom kell. Vannak gyönyörű halotti 
énekeink, melyeket „Keresztyén halotti enekeskönyv4 

cím alatt, részint fordított, részint írt és szerkesztett a 
költői s vallásos lelkű Beliczay Jónás, volt k.-hőgyészi 
ev. leik., kiről Karsay Sándor superintendensünk méltán 
oly melegen emlékszik meg a $ Magyar prot. egyház-
történelmi monographiákban/Ttt van a 23. számú ének-
ezen dallamra : Szívem keserűségét. Itt van a régi ma-
gyar remek ének, remek dallamával a 87. sz. a. : El-
mégy kedves gyermek, Szüleid öléből. Kiknek sűrű zá-
por Hull érted szeméből stb. Somogyban gyönyörűen 
éneklik. Itt van a 130. ének : Múlton múlnak a napok, 
hók, esztendők; eredeti és szép, mind szöveg, mind 
dallam. 



A dunántúli énekeskönyvben több eredeti ének 
van Kis János superintendenstől, (Lásd Karsaynak Beli-
czay életrajzában), Beliczaytól a 443. számú, Karsaytól 
a 609. és 610. sz. a., Székácstól a 6 u - i k . 

Mindezeket én csak mint műkedvelő böngésztem 
össze, bizony elég hevenyében, de azért lelkiismeretesen, 
legjobb tudomásomra. Annyira lelkiismeretesen, hogy a 
dallamokra nézve nem bízván saját emlékezetemben, 
Eiferth Henrik ur helybeli tanitó s kitűnő orgonista és 
zeneértő szíves volt kértemre a dallamokat lezongo-
rázni s a choralkönyvekben összehasonlításokat tenni. 

Alig lehet valaki, a ki nálamnál jobban méltá-
nyolná Kálmán F. urnák minden dicséretre méltó nagy-
becsű kutatásait énekügyünk körül. Ép azért hivom fel 
becses figyelmét e sorok által, hogy nézzen körül az 
evang. énekek gazdag mezején s meg fog győződni, 
hosv az ev.-ok nemcsak hajdan énekelték a ref.-okkal 
együtt a tősgyökeres magyar énekeket, hanem ma is 
énekeljük azoknak nagyrészét megtoldva ujakkal, tős-
gyökeres magyar és magyarosított dallamokra. Sőt lám, 
még a magyarul tudó tótok és németek is éneklik ezek-
nek egy részét. 

Még egy felelettel vagyunk adósok Kálmán F. 
urnák. O ugyanis a »Protestáns Pap" 1870. évi 5. szá-
mában „Egyházi ének-ügy* című cikkében így szól: 
, A különféle ev. énekes-könyvekben igen sokszor előjön 
ez i s : „Eigene Melodie*, vagy ez : „Magános nótára.® 
Kérdem, mi ez? mert én ugy értem, hogy a kántor 
énekelheti ugy, a mint neki tetszik — a mint hogy az 
ötvenes években ismertem is elég öreg ev. kántort a 
„Kemenesalján*, kik annyi ilyen „magános nótát* tud-
tak, miszerint azzal dicsekedtek, hogy minden éneket 
képesek két-három nótára énekelni. Ez nem megy, ennek 
így lenni nem szabad!* 

Kálmán F. ur tehát ezt, hogy Eigene Melodie, 
magános nótára, vagy mint ujabban áll énekeskönyvünk-
ben : saját dallam — nem érti. Végtelenül csudálkozom 
s igazán nem értem, hogy ezt épen Kálmán ur nem érti. 
I Iát mit tenne ez mást, mint azt, hogy az ilyen ének 
nem ez vagy amaz ének nótájára, dallamára megy, ha-
nem ez éneknek magának külön saját dallama van. Mint 
p. o. Erős várunk nékünk az Isten, ez Eigene Melodie, 
ez magános nótára megy, ez saját dallamu, mert szöveg 
és dallam együtt született. Épen azt teszi ez nálunk, 
mint a ref. énekeskönyvben a lekótázott versszak. Ez 
pedig nálunk p. o. nóta, vagy dallam : Mint a szép hi-
ves patakra, azt teszi, a mit a ref. testvéreknél p. o. a 
69. dicséretnél ez: XLII. Zsolt. nót. 

Záradékul mindazoknak, kik az énekügy nagy fon-
tosságáról meg vannak győződve s ez iránt melegen ér-
deklődnek, szabad legyen emlékezetükbe hoznom Kovács 
Albert urnák az ,Egyházi Reform.* 1872. évi 12. szá 
mában .Magyar prot. énekeskönyv* cím alatt közlött 
indítványát egy közös prot. énekeskönyv előállítására 
nézve. Vagy e tekintetben a jelent elhagyta a mult, az 
a mult, mikor még együtt énekeltek őseink? Vagy azt 

a, még a szenvedésben is áldott, mert minket összetartó 
szép multat csak egy talán még messze távolban levő, 
elfogulatlanabb, boldogabb jövőnek tartsuk fenn ? Bármint 
legyen is, a ref. testvérek már szép sikerrel mozognak 
az énekügy terén, talán mi ev.-ok is mozdulhatnánk 
már ? Boldogult Székácsunk sokunkat mozgatott ez ügy-
ben, kár volna erről megfeledkeznünk ! 

Sán t h a Káróly. 

B E L F Ö L D . 

Az országos árva-egylet közgyűlése. 

Báró Kochmeister elnöklete alatt árvaházi-egyletünk 
évi rendes közgyűlését f. hó 28-án tartotta meg az ev. 
iskolaépületben. A határozatképesség konstatálása után, 
Győry Vilmos rövid imában a Mindenható áldását kérve 
a tanácskozásra, kezdetét vette a gyűlés, melynek jegyzői 
tisztjét Zsigmondy Jenő ur volt szíves elvállalni. A napi-
rend első" pontját a választmányi jelentés képezte, mely 
rövid kivonatban a következő: Az árvaház a lefolyt 
1880-ik évben 70 árvának nyújtott teljes ellátást és ok-
tatást ; a kilépett 6 növendéket az intézet részint az 
iparos pályán helyezte el, részint módot nyújtott nekik 
tanulmányaik folytatására; hasonló módon lesz a folyó 
évben kilépő 13 növendékről is gondoskodva, a kiknek 
helyébe egyenlő számú árva fog újból felvétetni. Az 
elemi iskola 4 osztályában 97 tanuló részesült oktatás-
ban ; ezek közül volt 54 intézetbeli növendék és 43 be-
járó tanuló; vallásra nézve volt 50 ágostai, 31 helvét 
és 16 róm. kath. hitvallású. 

A közönség jótékonysága folytonosan uj meg uj 
egyletek által vétetvén igénybe, a már régebben fenn-
álló egyletekhez való járulékok és adományok, fájda-
lom ! kevesbednek, úgyhogy a mi egyletünk sem volt 
képes az évi kiadásokat a bevételekből fedezni 

A kiadások tettek ugyanis 12693 frt 28 krt, a 
bevételek ellenben 11615 frt 57 krt, tehát a bevételek-
ből nem fedezhető 1077 frt 71 kmyi kiadás merült fel. 

Az egy árvára eső évi költség az összes kezelési 
költségek beszámitásával, 177 frt 86 krt, tehát a többi 
fővárosi árvaházak tartási költségeinél jóval kisebb össze-
get tett ki, mely kedvező eredmény csakis a legszigo-
rúbb takarékosság által volt elérhető. 

A növendékek egészségéről az egylet orvosának 
Dr. Jelűnek Zsigmondnak őrködése alatt kitelhetőleg 
volt gondoskodva, ugy hogy a 70 növendék között sem 
haláleset, sem súlyosabb betegség nem fordult elő. A 
növendékeknek a tanulásban való előhaladása és erkölcsi 
magaviselete szintén általában kielégítő volt. 

Megemlítve, hogy az építési adóság 4175 frt 53 
krra szállott le, a jelentés appellál az egylet tagjainak 
jótékonyságára és hathatós közreműködésére, hogy hat-
hatósan támogattatva, az emberbaráti feladatainak sike-



res teljesítésére nélkülözhetetlen eszközökben hiányt 
ne szenvedjen. 

A számvizsgáló bizottság jelentése az évi szám-
adásnak és az építkezési leszámolásnak helyességéről 
tudomásul vétetvén, a pénzkezelés iránt a felmentvény 
megadatott . 

Ezen , valamint az alapszabályok szerinti kilé-
pés folytán megüresedett választmányi tagsági helyekre 
Győry Vilmos, Farkas József, Dr. Jellinek Zsigmond 
és Stefány Lajos eddigi tagokon kivül még Kéler Na-
poleon, a hölgy bizottságba pedig Fuchs Karolina, 
Gyöngyély Jánosné, Hunfalvi Karolina, Dániel Ernőné 
és Patay Györgyné választattak meg felkiáltás utján. 

A jövő évi költségvetés a következőleg állapíttatott j 
m e g : összes szükséglet 12,500 frt., fedezet (évi járulé- j 

kok, naptár jövedelme, kamatok, fővárosi segély stb.) j 
6100 frt., hiány 0400 frt., mely hagyományok, adakozás 
altal pótolandó. 

Végül a házeladási szerződés jóváhagyása és az 
átiratási engedély megadása után a közgyűlés jegyző-
könyvileg köszönetét fejezve ki báró Kochmeister és az 
alatta működő építési bizottságnak, a pénztárnoknak, a 
nőválasztmany tagjainak és az egyleti orvosnak buzgó 
és odaadó működésükért, s egy uj segélygyűjtési módot 
tárgyázó indítványt a választmányhoz utasítva, eloszlott. 

B. J. 

A papi nyűg- és özvegy-árva-intézet a 
tiszáninneni ref. superintendentiában. 

( V é g e . ) 

6. Bevételi előirányzatba hozatik Gyöngyösi és társai 
által az is, hogy a hivatalba lépő fiatal lelkészek — kik 
ez időig csak annyiban járultak az alaptőke gyarapításá-
hoz, a mennyiben a megállapított 6—4—2 frtos részvény-
díjak valamelyikét tetszés szerint megkétszerezve fizették, 
ezen belépési díj eddig sem felelvén meg a méltányos-
ságnak s ezentúl még kevésbé fogván megfelelni, mert 
midőn valaki már egy tekintélyes alaptőke osztalékában 
leendő részesülést helyezhet kilátásba leendő özvegye, 
árvái részére, sőt önmaga eltehetetlenülése esetére, nagyon 
illő, hogy oly összeggel járuljon az alaptőkéhez, melyet 
már megelőző évtizedek áldozatkészsége hozott össze, 
a fiatal lelkészek — mondom — határozatilag kötelezendők 
lennének, hogy az 5®/0- en kivül, első évi rendes papi jö-
vedelmüknek 209/0 jét tartozzanak befizetni. Ezen mivelet 
szerint évenként 10 esetet véve fel, e. kerületünkben 
800 frtra átlagosan számított jövedelmek után 1600 frt. 
reméltetik. 

Alólirott ellenben a csak átlagosan 400 frtra tett 
jövedelmek után 800 frt. bevételt helyez kilátásba és 
megjegyeztetni kívánja, hogy a belépők ily mérvű, s 
azonnal eszközlendő megadóztatása, csak azon esetre 
mutatkozik méltányosnak, ha a régi részvényesek előjoga, 
ikról a közjóra lemondanak. Különben a belépőkre vetendő 

2O®/0-es bevét előirányzata elejtendő s tőlük legfölebb az 
évi kivetés dupluma követelendő. 

7. A tornai tervezet bevéti előirányzatul számítja, 
a hollandi gyámtár 34.370 írt. tőkéjének 8*/o kamatját . 
Gyöngyösi és társai szerint a tőke 40.000, de G*/0 ka 
mattal 2400 frt. s a tornaiak 1/i *'/M-je helyett annak 
felét hozzák javaslatba, azon alapon, hogy ezen gyámtár 
jövedelméből, csak 1200 adatván ki segélyül, fele tőké-
sült idáig. Erre nézve alólirt Gyöngyösivel egyetért, 
azon különbséggel, hogy a kamatjövedelem másik fele 
ezentúl kizár6tag a lelkészek és tanitók javára, melyre 
eredetileg adva volt, tőkésittessék. 

8. A tornai tervezet a báró Baldácsi-féle alapítvany 
jövedelméből e célra fordítandónak nyilvánított IOOO 
forintot, magának az alapítónak akarata szerint is, elő-
irányzatba hozhatónak tekinti. Azonban, mivel ezen 
alapítványnak kiegyenlítendő terhei vannak, ezen jöve-
delem csak egynehány év multával használható fel. 

9. A tornai terv szerint a hirdetésekből remélt évi 
200 frt. bevétel, mivel Gyöngyösi és társai volt e. ker. 
dékán szerint 50—58 forint szokott bejönni, csak 50 
frtban állapítható meg. 

A fentirt módosításokkal tehát, a bevételi előirány-
zat biztosan bevehető tételei következők : 

I 399 egyre-másra 400 frtosnak vettpapijöv. 5®/0 6.780 
2. Községi pótadóba szedendő . . . . 5 ®/0 6.780 
4. Özvegy árvatári 90.000 meglevő. . . 6"J0 5.400 
5. Megiiresült állomások fél papi jövedelme 200 
6. Belépti díj, 400 frtos állomások uj papjai 

10 eset után 2 °7o 800 
7. Hollandi gyámtár 40.000 frt. tőke fél-

kamata 6 */0 1.200 
8. Hirdetésből 50 
9. Államsegély mint bizonytalan 1 nem számit 

IO. Baldácsi alap, mint adóssággal terheltj tatnak. 
Lenne tehát az összes bevételi előirányzat. 21.210 frt. 
E szerint, ha a tornai előirányzat kiadási 1. tétele, 

Gyöngyösi feltüntetése szerint egy nagy tévedésre nem 
volna fektetve, azon esetben már a legközelebbi 
jövőben tekintélyes összeget nyerhetnének a 40-re 
tett évi nyugdíjt élvezők. Úgyde az 1879-ik évi dékáni 
számadás szerint, csupán magában az a. borsodi e. me-
gyében 49 özvegy árva segélyeztetett, az egész e. kerü-
letben pedig vol t : 

36 frtos segélyt élvező 31. 
20 „ , , 33-
12 » , , 109. 

6 » » » 27-
összesen 199. 

S így, ha a 6 frtos segélyt élvező 27 tanitó öz-
vegy-árvát, sőt a magasabb osztalékot élvezőket is, 
mintegy 12-őt, összesen 39-et, mint állami nyugdíj-inté-
zetre utaltakat s a tőlünk e miatt elválni hajlandókat levon 
juk is a 199 létszámból, még mindig 160 papi özvegy-
árva maradna, kiknek fejenként 300 frt. segélyben része-
sítése 40.000 frtot venne igénybe. E szerint, hogy csak 



150 frtot megközelítő nyugdíjban legyenek részesíthetők 
a hivatalképtelen papok és özvegy-árvak, ujabb és .több 
jövedelmi források nyitandók. Ilyenekül tüntetik fel 
Gyöngyösi társai : 

a) A stolárék emelését és b j a confirmátióért fize-
tendő díjt. Alólirt határozottan elvetendönek nyilvánít 
mindenféle közvetlen teher-emelést, a népen. Már is sok 
helyen oly elviselhetlennek találják a hivők az egyházi 
terheket, hogy annak elhordoztatása, pap és hallgatók 
közt egész életet megkeserítő huzalkodás, izetlenkedés, 
erőszak utján sem sikerül. Nem hogy szaporitni, de 
leszállitni kellene a/, egyházi szolgálmányok, lelkészi 
illetmények összegét. Ne kövessük az államnak adót 
emelő, minden kigondolható cikket jövedelmi forrássá 
tevő, gyűlöletes, sőt átkos methodusát. Mert félő, hogy 
a stolárék megszüntetésére alapítványt tett Schlauch 
Lőrinc szatmári püspök példáját követve, majd az élel-
mes és nagy jövedelmekkel rendelkező gazdag kath. 
klérus meg a párbér leszállítása, sőt eltörlése érdekében 
hozand áldozatot, s a ref. vallás szegényei oda fognak 
tódulni, hol olcsóbban, vagy épen ingyen lehet idvezülni. 
Ne azon törjük fejünket, hogy a leroskadásig málházzuk 
a földi élet utain meny felé törekvő vándorokat, hanem 
azon, hogy az egyház legyen a boldog kikötő, a hol a 
vikígi fáradalmak, hányattatások és gyötrő bántalmak 
kipihenhetők, felejthetők legyenek. 

c) Világi vagyonosb hitsorsosaink áldozatkészségére 
szamitnak továbbá Gyöngyösi és társai. 

Kétségen kivül lesznek felemelkedett gondolkozású 
urak, kik meghozandják áldozataikat, kivált azok, a kik 
értik, mit tesz valóban aristocratának lenni. De bizony 
vérmes reményeket azért e tekintetben ne tápláljunk. Az 
uri rend is nyög az idők és körülmények mostohasága 
alatt, s annál fogva nem példa nélküli, sőt gyakori 
sajnos jelenség, hogy a reá néző egyházi kötelezett-
séget, egyik és másik ímmel-ámmal, vagy sehogy se 
teljesiti, s ha a lelkész a magáét tőlök követeli, azonnal 
kegyvesztett, a barátság köréből kizárt lesz. Az egyhá-
zunk testének derekát képező közép osztály emberei, 
az iparosok, kereskedők is nagyrészben eltehetetlenültek, 
meglankadtak, el vannak alélva : az alap, a földmivelő 
elem is, melynek pedig megélhetése az időjárástól levén 
feltételezve, különösen utalva van Istenhez és a vallás-
hoz, a rossz példák s az élet sanyaruságának nyomása 
alatt meg van hitében, buzgóságában rendülve. A bőke-
zűség áldozatára tehát nem számithatunk, s a mi remél-
hető, az jelentéktelen. 

d) Nem osztozom Gyöngyösi és társai azon nézetében 
sem, hogy az hitv. testvérek példáját követve, 
minden nagyobb összejövetelt használjunk fel, nyugdíj-inté-
zetünk gyarapítására, p. o. az e. kerületi, e. megyei 
gyűlések közebédjeit. Mert ez is a koldulás szégyenletes 
szerepét involválná. S míg a gyűlésekre többnyire üres 
zsebbel menő lelkészeket, tanítókat az ingyen étkezés 
a s z t a l á t ó l is elűzné, olykép venné ki magat az adakozni 
képtelen papsággal szemben a világiak ostromlása, mint 

városi templomok csengetyüs alamizsna-zacskója, egyház-
szolga által körülhurcolva. 

Ajánlatba hozzák Gyöngyösi és társai, hogy a 
kikölcsönzendő összeg után a felvevő, eqi/szer mindenkorra 
legalább 1Ji ^j^-et köteles legyen az intézet pénztárába 

•fizetni, hogy e mivelet is növelje a bevételt. 
Alólirt ez indítványt elvetendönek találja. Elég 

nyavalya az adósra nézve már magában a kölcsönre 
szorulás. Micsoda érzülettel lehetne kívánni, hogy a szorult 
ember, még nagylelkűt is játszszék a máséból ? Hanem in-
kább az államsegélyből és a Baldácsi-féle forrásból merít-
hető mennyiséget Teg alább 10 évig tőkeképzésre kellene for-
dítni. Mert szegény erszénynyel nagy dolgokat csak ugy 
lehet véghez vinni, ha az ido lassú, de meg nem szűnő 
folyamában bízva keressük a jövőnek jobb világát. 

f) Alólirt szerint, az intézet erősbödéseig, a pénz-
tárnoki kezelésre számított 300 frt. kiadás, mit Gyön-
gyösi és társai javaslatba hoznak, visszatartandó lenne. 
Annyival inkább, mert sem az e. kerületi, sem az e. 
megyei pénztárnoknak nem szaporodnék teendője, csak 
annyiban, a mennyiben egyik s másik nyugdíjra igényt tar-
tónak neve után egy o-val vagy két o-val kellene többet írni. 
S így az osztalékon felüli kiadási előirányzatban csak 
a nyomtatványok és véletlenek költsége szerepelne 300 
frttal. Végül 

g) Az alólirt tervezete szerinti bevételi előirányzat 
21.210, a kiadás pedig 160 özvegy-árva és nyugalmazott 
lelkész részére 130 frtjával, 20.800, nyomtatványokra 
és véletlenre 300 frt, összesen 21.100 frt fogván lenni, 
mutatkoznék pénztári maradvány 110 frt. Nem szabad 
itt figyelmen kivűl hagyni Gyöngyösi és társai azon 
észrevételét, miszerint nagyobb áldozatok hozatalára 
csak azon remény által lelkesíttetik bárki, ha a haszon-
élvezet által az övéit minél inkább látja biztosítva, s a 
mult idők mulasztásait egyszerre jóvá tenni, az erő 
rögtöni szétforgácsolásával nagyobb alapot teremteni 
nem lehet; tőkeképzésről kell tehát gondoskodni min-
den áron. 

Mindaz által nem helyeselhető Gyöngyösi és tár-
sainak azon nézete, hogy az osztaléknak régi kulcs sze-
rinti 36. 24. 12 frtos összege még 5 évig meghagyas-
sék. A koldus alamizsna helyett legalább 100 frtos nyug-
díj lenne megállapítandó egyelőre ; ez már mégis tiszte-
ségesebb kerekszám lenne. S e foltét elfogadása esetére 
tőkésíthető lenne közel 5000 frt évenként, a mely összeg, 
még ha a kamatok kamatai pénztári fizetésül felajánl-
tatnának is: 

5 év alatt 25.000 + 1200 */o — 26.200 frt. 
IO „ , 50.000 + 2700 «/0 = 52.700 , 
15 » » 75.000 4- 4200 •/„ = 79.200 » 
20 , , 100.000 + 5700 */o — 105.700 , 

Ily tőkeképzéssel aztán bizton elérhető lenne, hogy 
lfíO özvegy-árva és nyugdíjazott kapjon 139—140 fo-
rintot. 

Megjegyzendő még, hogy a tanitók részéről kö-
vetelhetendő részvénydijak kiadásával támadt hiánylat 



fedezve lenne, az átlagosan 400 forint jövedelműnek 
tekintett egyházak lelkipásztorainak vagyonosabb része 
által. 

Mindezeknek elmondása után azon esetre, ha a 
lelkészek s az egyházak a javasolt terv szerint magu-
kat megadóztatni nem akarnák : alulírott, más kisegítő 
módot nem tud ajánlani, mint a már befizetett és fize-
tendő részvény díjakkal, valamelyik erősebb alapokon nyugvó 
hazai biztosító intézettel üzletbe ereszkedést, a lelkész 
munkaképtelensége vagy özvegye árvái által élvezendő 
évi vagy egyszermindenkorra felveendő járadékra nézve, 
mely mód igénybe vétele esetén azonban nagy óva-
tosságra és a biztosító táblázatok tanulmányozására 
lenne szükség. 

Győzzön a mi jobb 1 
Edes Ábrahám. 

A gömöri helv hitv. egyházmegye 
tavaszi közgyűlése. 

Egyházmegyénk apr. 5 6. napjain Hamván tartott 
közgyűlését Török József esperes buzgó imával s szívé-
lyes üdvözlettel megnyitván, mély fájdalommal jelenti, 
hogy a kit évek hosszú során át megszoktunk e. me-
gyénk elnöki székében látni, a mindnyájunk által igazán 
szeretett és tisztelt segédgondnokunk, kíscsoltói Ragályi 
Nándor f. év márc. 28-án jobblétre szenderült. 

Fájó érzet hatja át e. megyénk minden rendű és 
rangú tagjainak szívét szeretve tisztelt s. gondnokunk 
elhunyta felett. O kora ifjúságától fogva élete végper-
céig a közügynek fáradhatlan bajnoka, a haza alkot-
mányos szabadságának és függetlenségének, protestáns 
egyházunk önkormányzatának soha nem lankadó védője, 
minden szép, jó és nemes ügynek nem csak szóval, 
hanem tettel es áldozattal is buzgó pártolója, tiszta 
lelkű, törhetlen jellemű s mint ilyen országosan ismert 
és becsült férfiú volt. De a szeretet kötelékei őt hozzánk 
közelebbről csatolák, mert 14 év óta, mint e. megyénk 
világi elnöke tanácskozásainkat igazságszeretettel, finom 
tapintattal és bölcs mérséklettel vezette. Ezért e. me-
gyénk is mély gyászt ölt elhunytán, egyszersmind, hogy 
példája a késő utódokat is hasonló nemes tettekre lel-
kesítse, a hazát és egyházat hőn szeretni tanítsa : nevét 
és emlékét évkönyveiben megörökíteni s fájó részvétét 
az elhunyt bánatos özvegyével ís közölni határozza. 

A megürült s. gondnoki hivatalra a szavazás el-
rendeltetett. A világi elnöki szék elfoglalására, mint 
legidősbb tanácsbiró Diószeghy Zsigmond kéretett fel, ki 
azt azonnal el is foglalta. 

Esperes jelentésében előadja, hogy e. megyénkben 
a vallásos és erkölcsi élet általában megnyugtatónak 
mondható, lelkészeink, tanítóink, gondnokaink teljesitik 
kötelességöket. Fájdalmas részvéttel jelenti, hogy 
Simon Sámuel, a szutori egyház fáradhatlan buzgóságu 
lelkésze, a népnevelés kitűnő férfia, ki szóval, tollal és 
tettel hű munkás volt az anyaszentegyházban és annak 

veteményes kertében, mult évi dec. 22-én költözött el a 
minden élők után s 24-én tétetett le porsátora a nyu-
galom helyére, a sirba. E. megyénk egyházi és iskolai 
ügyeinek e buzgó munkásának poraira áldást kíván. O 
hű volt mindhalálig a rábizottakban, a hivatali hűségnek, 
buzgóságnak példányképe. Legyen áldott emléke közöt-
tünk 1 

Török József esperesünk hivataláról lemondván, az 
esperesi hivatalra a mult őszszel elrendelt s e gyűlésre 
beadott szavazatok felbontatván, kitűnt, hogy Balogh 
Béla putnoki 32, Nagy Pál tornallyai lelkész 6, Tóth 
Sámuel serkei lelkész 3, Szentpétery Sámuel pelsőci lel-
kész pedig 2 szavazatot nyertek. E szerint Balogh Béla 
általános szótöbbséget nyervén, e. megyénk törvénye-
sen megválasztott espereséül jelentetett ki. Azonban ő, 
mindnyájunk méltó sajnálatára többszöri szívélyes kéré-
sünkre sem levén hajlandó az iránta nyilvánult bizalmat 
elfogadni: e. megyénk e hivatalra ujolag szavazást ren-
delt, az esperesi hivatal teendőinek vitelével, törvényes 
gyakorlatunk szerint lemondott esperest bizván meg. 

A gicei egyház szavazata időn tul érkezvén be, 
nem fogadtatott el s lelkésze a szokásos 2 frt 40 kr. 
birságban elmarasztatott. 

Szentpétery Sámuel tanácsbiró azon kegyeletnél 
fogva, melylyel e. megyénk egykori kitűnő papja s ha-
zánk koszorús költője, b. e. Tompa Mihály iránt érez, 
felemliti, hogy Tompa özvegye Soldos Emília, mult év 
nov. 29-én elhunyt; egyszersmind indítványozza, hogy 
mivel az elhunytak egyik örökösénél, több oly levelezés 
s egyéb ereklye találtatik, melyek becses irodalmi 
kincset képeznek s boldogult Tompa Mihályunk kedély-
és érzelem világára érdekes fényt vetnek : neveztessék 
ki egy bizottság, mely ez ereklyéket szedje össze s az 
e. megyei levéltárnak szolgáltassa át. Ez indítványt 
e. megyénk egyhangúlag elfogadta s a Tompa reli-
quiák összeszedésével s az e. megyei levéltárba szol-
gáltatásával bizottság helyett, inditványttevő tanácsbirót 
bízta meg. A minden női erényekkel ékeskedett b. e. 
Soldos Emília elhunytát pedig kegyeletes részvéttel 
veszi sajnos tudomásul s hamvaira égi békét kíván. 

Az egyházlátogatási jelentésekből kitűnt, hogy 
egyházainkban a vallásos buzgalom, tettekben is szokott 
nyilvánulni s itt-ott egyesek kegyeletes ajándékokat 
hoztak az ur oltárára. Hogy csak a főbbeket említsem, 
U.-Panyiton Bornemisza István e. megyei tanácsbiró 
szegénysorsu, jól tanuló iskolás gyermekek jutalmazására 
5 frtot adományozott, ezenkívül megígérte, hogy a 3 
főünnep alkalmával az Urasztalát kenyérrel és borral 
mindenkor ellátja. Zeherjén Konyha József lelkész, a 
paplakot saját költségén javitatta ki s hozatta rendbe. 
Jánosiban az egyház részére Sárközy Gyula főgondnok 
170, a róm. kath. vallású Török Bálint 20 frot, s a 
lelkész neje Győry Aranka 40 frtot ajándékoztak. Fele* 
den Szilassy Gyula sweici lakos s feledi birtokos, az 
egyháznak 25, a tanítónak személyéhez kötötten, éven-
ként 25 frtot ajánlott. Hamván llamvay Tódor Mária 



asszony, már több év óta iskolai célokra évenként 10 
irtot adományoz, férje Hanvay Zoltán pedig azon 
Ígéretet tette, hogy a miskolci prot. főleánynöveldére 
a folyó évtől kezdve, élte fogytáig minden évben 5 frtot 
ad. Kiemeltetik a hanvai egyház híveinek azon áldozat-
készsége is, mely szerint a lelkész szántóföldjeit felében 
dolgozzák s az így nyert hasznot, mely 4 év alatt kö-
rülbelül 1000 osztr. frtot tesz ki, — az egyház adóssá-
gainak törlesztésére, általában egyházi célokra fordítják. 
Tornallyán az éneklőkar tagjai segédtanítói alapra 400 
frt alapítványt tettek, az ifjak közt alakult vasárnapi 
takarékpénztár pedig ugyané célra, 30 irtot ajánlott 
fel. Alsó-Szuhán 1206 frt költséggel díszes paplak épít-
tetett, az erre szükséges kézimunkát a gyülekezet 
örömmel teljesítette, dacára annak, hogy a mult évi 
csapás, — jégverés — miatt, sok embernek a megél-
hetés feltételei sem voltak biztosítva. Ez adományokon 
kívül az ur asztalára több helyen értékes teritők, ken-
dők, szent edények stb. ajándékoztattak, mely kegyele-
tes adományokat e. megyénk hálás elismeréssel vette 
örvendetes tudomásul. 

Másrészről sajnosan tapasztaltuk, hogy vannak 
szegényedő, pusztuló egyházaink is, melyeket nagyobb 
mérvben kellene támogatnunk, ha t. i. volna oly pénz-
tárunk, melyből azokat gyámolithatnánk. A magtárak 
legtöbb helyen siralmas állapotban vannak, tőkéi és 
kamatai beszedhetetlenek lettek. Több helyen volna az 
egyháznak pénztőkéje is, de ez a híveknél levén, nehe-
zen hajtható be, mivel a hivek egyházuktól kölcsön-
zött tartozásaikat adósságnak sem tartják s azt hiszik, 
hogy ahhoz a pénzhez joguk van, mert az az övék. 
Óhajtandó volna egy e. megyei számvevőszék felállítása, 
mely az egyházak költségvetését, bevételeit kiadásait, 
pénz- és magtári tőkéit alaposan megvizsgálná, az egy-
ház követeléseit a hívektől bevenné, ha másként nem 
lehet, törvényesen is biztosítaná, mert bizony az egy-
házlátogatóság az egyházak anyagi ügyeit csak futóla-
gosan vizsgálhatja meg, a lelkésznek pedig helyzete 
nem engedi, hogy sajat híveivel perlekedjék. Csak egy 
példát említek. Egyik 1. egyházunknak 6000, mondd hat 
ezer frt tőkepénze van sajat híveinél. Templomot kel-
lene épitniök, de mivel mindenki adósa az egyháznak 
és senki sem akarja tartozását befizetni, a temlomépités 
évről-évre marad. Ha a lelkész figyelmezteti őket, hogy 
jó lenne az egyház tőkéit lassanként bevonni és vagy 
takarékpénztárba tenni, vagy rajtok a templomépitéshez 
anyagokat szerezni be, mindnyájan helyeslik lelkészök 
figyelmeztetését, de azért senki sem fizeti be tartozását. 
Ily helyeken egyh. megyei intézkedés lenne szükséges, 
annyival inkább, mivel egyes hívek az uzsorások körmei 
közé kerülvém, akkor veszi magát észre az egyház, mi-
kor mindenök dobra üttetik s az egyház, — nem levén 
követelése betáblázva, — elveszti pénzét. 

Az egyházlátogatási jelentésekből jutott tudomá-
sunkra az is, hogy Simon János zubogyi lelkész ez év 
tavaszán papsagának 50-ik évét tölté be. E. megyénk 

őt ez örömünnep alkalmából szívélyesen üdvözli s neki 
közbecsülés, szeretet és tisztelet őszinte nyilvánulásai 
közt, híven megfutott pályája végén derült napokat, 
egy hosszú élet fáradalmai után óhajtott békét és nyu-
galmat kiván. 

Az iskolaválasztmányi elnök jelentése szerint, de-
rék tanítóink ez idő szerint is méltólag megfeleltek 
nemes hivatásuknak, a mennyiben 68 népiskolánk 
közül 26 kitűnő, 30 dicséretes, 9 kielégítő és csak 3 
gyenge osztályzatú. A 6—12 éves iskolakötelesek közül 
96, az ismétlő iskolakötelesek közül pedig 247 tanuló 
nem jar iskolába. 68 népiskolánkban 66 vezértanitó, 4 
ideiglenes és 2 segéd működik. Felszerelés tekintetében 
14 iskola teljes, 43 hiányos. Az iskola szükségleteinek 
fedezésére 21 egyházközségben van több-kevesebb pénz-
alap. Testgyakorló 9 helyen van, faiskola csak 6 egy-
házban nincs. Tanítóink közöl 34-nek van 300 frt, vagy 
azonfelül levő fizetése, míg 35 azon alól levő fizetésből 
tengeti magát s családját. Pelsőcön a házi ipar, rajz s 
összhangzatos éneklés is gyakoroltatik; van iskolai ta-
karékpénztára, könyvtára, melynek alaptőkéje 300 frt, 
virágzik óvodája. Több helyen taníttatik az összhang-
zatos éneklés ; Bejében, Visnyón szalmakalap-fonás ; Kö-
vecsesen rajz és háziipar. Kitűnő tanítóink megdicsér-
tettek, a gyengék önképzésre és nagyobb szorgalomra 
intettek. 

Olvastatott a miskolci prot. felsőbb leánynövelde 
ügyében kibocsátott kérelem, s ennek kapcsában olvas-
tattak az erre vonatkozó kerületi határozatok is, melyek-
ben e. kerületünk, a nevezett intézet megmentése és 
felvirágoztatása érdekében, a prot. áldozatkészségre hivat-
kozva, reméli, hogy minden egyház oly évi adományra 
kötelezi magát, mely lélekszáma arányának megfelel, 
oly módon, hogy minden lélekre legalább egy krajcár 
essék, egyszersmind a létesítendő leánynövelde tervraj-
zát azon utasitassal teszi át az e. megyékhez, hogy erre 
vonatkozó indokolt véleményeiket a jövő tavaszi köz-
gyűlésre adják be. 

E. megyénk a prot. nőnövelésnek fontosságát, 
egész egyházunkra kiterjedő áldásos hatását belátja s 
arra tőle telhetőleg áldozni is kiván, tekintve azonban 
az egyházainkra évről-évre mind súlyosabban nehezedő 
terheket, a mostoha időviszonyok miatt napról-napra 
pusztuló híveinket, tekintve egyházaink szegénységét, 
melyek jövedelem hiányában, sokszor az egyház fenn-
tartására szükséges legcsekélyebb költséget is, híveik 
zsebéből kénytelenek fedezni; tekintve, hogy e. megyénk 
épen mult őszi közgyűlése egyik határozatával, minden 
lélekre 2 kr. évi adót vetett ki: a miskolci prot. főleány-
növeldére lélekszám arányában fizetendő egy krajcáros 
évi adót kötelezőleg nem fogadja el, azonban a nemes 
célt, minden hatalmában levő erkölcsi eszközzel támo-
gatni, arra évenkint egyházaiban segélyt gyűjtetni, virágzá-
sát anyagilag előmozdítani, kedves kötelességének ismeri. 
A modns vivendi hiányozván, e. megyénk a létesítendő 
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leánynövelde tervrajzáról véleményt adni nem tartja in-
dokoltnak. 

Néhai Nagy József debreceni volt lelkész 500 fo-
rintos hagyatékából Nánássy László ottani kir. közjegyző 
által, papi özvegy-árva-tárunk részére 442 frt 30 kr. 
küldetett. Áldás a hagyományozó poraira, ez ügyben 
eljárt megbizottainknak pedig szives köszönet. 

A kerület által az e. megyékhez birálat és véle-
ményezés végett áttett papválasztási törvényjavaslat főbb 
elveit e. megyénk is osztja és helyesli, azonban ugy levén 
meggyőződve, hogy ez ügyet az alkotmányozó zsinat 
fogja tárgyai közé bevonni: provisorius intézkedéshez 
járulni nem óhajt, ezért e javaslatról véleményes jelen-
tést a kerületre nem is terjeszt fel. Nem terjeszt fel I 
bírálatot az alkotandó e. kerületi özvegy-árva-tár terve-
zetéről sem, azért, mert e. megyénknek csak imént 
ujjá szervezett s már jelenleg is szépen gyümölcsöző 
gyámoldája alapításának szükségét nem látja, sőt miután 
az ügyet a küszöbön álló zsinat vette kezébe, az időt 
sem tartja alkalmasnak annak felállítására. 

Könyvtárunk Nagy Pál könyvtárnok ügyes kezelése 
alatt, részint vétel, részint ajándékozások által, évről-évre 
gyarapodik. Ez évben is több jó könyvvel szaporodott. 
Könyvtárunk, mint a m. kir. természettudományi társulat 
és a magyar prot. egylet könyvkiadó vállalatának állandó 
és rendes pártolója megkapta a mult évben is s kapja 
folyvást az ezek altal kiadott könyveket. A könyvtár 
tőkevagyona 725 frt 70 kr, a könyvtár építésére gyűjtött 
tőke jelenleg 478 frt 93 krajcár. 

A dékáni számadás 1880-ik. évi bevétele 3413 frt 
52'/2 krt, kiadása 3061 frt 53 krt tévén, pénztári marad-
vany 351 frt 991/2 kr. E számadás az e. megyei ki-
küldöttek által megvizsgáltatván, helyesnek, és minden 
tételeiben igazoltnak találtatott. 

Az e. megyei ügyészi hivatal teendőinek szaporo-
dásával még egy e. m, ügyész választása indítványoz-
tál ván, e hivatalra egyhangúlag Molnár József rima-szom-
bati ügyvéd választatott meg, ki e bizalmat készséggel 
elfogadta és igérte, hogy rábízandó egyházi ügyeinkben 
híven és lehető pontossággal fog eljárni. 

Ablonczy Pál e. megyei iskolaválasztmanyi elnök 
hivataláról lemondván, neki e. megyénk 6 évi fáradhat-
lati és szakavatott munkásságaért elismerést szavazott 
s helyette e hivatalra ~ Szkárossi Gusztáv horkai lelkészt 
nevezte ki. 

Azon érdekeltségnél fogva, melylyel e. megyénk 
a kerület pénzügyi .viszonya iránt viseltetik, tisztelettel 
megkeresi a kerületet, hógy részéről a kerületi pénzügyi 
bizottságba Balogh Béla e. m. tanácsbirót bevenni mél-
tóztassék. 

Gyűlésünkön még templomi székperek is tárgyal-
tattak. Ne m azért perelnek pedig az illetők a templomi 
székekért, mintha az ur házának szerelme valami nagyon 
emésztené őket, hanem emberi hiúságból. Egyik régi 
nemesi, másik régi templomjogon követel első széket, 
a harmadik pedig azért, mert ő a templom-építés költ-

ségeibe legtöbbet fizetett. A 3-ik széknél alább már 
senki sem akar ülni. Ilijába magyarázzuk nekik, hogy 
isten előtt nincs személyválogatás. Egyik 1. egyházunk, 
mely e székper miatt fenekestől fel van fordulva, a ke-
rületre viszi székperét, más ily ügy a helyi egyházta-
nácshoz utasíttatott vissza, megujittatván azon régebbi 
határozatunk, hogy a templomi székek osztására, mint 
első fórum, a helyi egyháztanács jogosult s az e. megye 
ily perekben, csak az egyháztanács helytelen eljárása 
miatt emelt és hathatós indokokkal támogatott kérvényt 
fogja mint másod-hatóság elintézni. 

A szútori egyház a lelkészválasztás két évig elha-
lasztását kérte, kérelmét azzal indokolván, hogy rozzant 
temploma javítását a két évi lelkészi jövedelem fele ré-
széből óhajtaná eszközölni. Ez ügy megvizsgálása végett 
e. m bizottság küldetett ki. 

A balogi szakasz körlátógató-tanitójául Demeter 
Lajos, a vályi szakasz világi körlátogatójául Bodon Pál, 
a rimaszombati szakaszba ugyan e minőségben SárlcÖzy 
Gyula jánosi-i főgondnok neveztettek ki. 

Szentmártoni Ferenc, hivatala folytatására képtelenné 
lett ragályi agg tanitó, a tanítói hivatal teendőinek teljesí-
tése alól felmentetett s fél fizetéssel nyugalomba helyezte-
tett ; az iskola vezetésével Osváth Dániel ragályi lelkész 
bízatott meg. 

Több lelkésztársunk által beadott kérvény felhívja 
az e. megye figyelmét a tanítói nyugdíj-intézeti évi di 
jak beszedése körül felmerülő nehézségekre s kérik annak 
kieszközlését, hogy ez évi díjak minden községben, a 
polgári elöljáróság által vettessenek ki és szedessenek 
be s szüntettessék meg azon méltánytalan eljárás, hogy 
ez évi díjak nem fizetése esetén, a gondnokok magán 
vagyona vétetik foglalás alá, nem különben intézke-
dést kérnek a nyugdíjazandók közé oklevél hiánya miatt 
fel nem vett tanítók iránt. Teljesen méltányolja e. me-
gyénk e kérelmét s azt az e. kerületre felterjesztetni 
rendeli, kérvén e nem csekély fontosságú ügy kellő 
figyelembe vételét s azt, hogy a kerület irjon fel a mi 
nisztenumhoz és ott szorgalmazza ez ügy méltányos 
elintézését; az e. megye területén már tényleg működő 
azon tanítókra nézve pedig, kik oklevéllel nem birnak, 
kötelezőleg kimondja, hogy az oklevelet egy év lefor-
gása alatt szerezzék meg, különben csak ideiglenes 
tanítókul fognak tekintetni, jövőre pedig oly tanitó, ki 
oklevéllel nem bir, e. megyénk kebelébe rendes taní-
tóul felvétetni nem fog. 

Lelkészváltozás e. megyénkben ez évben nem történt, 
a tanítók közül azonban többen nyertek más egyházakba 
meghívást. Egy tanítói palyára készülő ifjú bekebelez-
tetett, egy pedig erkölcstelen viselete miatt kérvényével 
elutasíttatott. 

E. megyénk tapasztalván azt, hogy az e. megyei 
és kerületi gyűlések tartásának költsége, súlyos teherrel 
nehezedik az egyházak pénztárára, oly tőkét óhajt elő-
teremteni, melynek kamataiból e gyűlések megtarthatók 
legyenek. E végből a mult őszszel tartott közgyűlésé-



ben azt határozta, hogy e célra egyelőre 10 évig min-
den lélek után 2 krajcár egyházi adót fizessen. Ez adót 
egyházaink, saját érdekükben állónak látván, elfogadták 
s az első évi részletet az egyházlátogatóknak pontosan 
be is fizették 

A f. évi május hó 10-én s következő napjain 
Miskolcon tartandó e. kerületi gyűlésre, egyházmegyei 
képviselőkül egyházi részről Tőrök József esperes, Szent-

•pétery Sámuel, Nagy Pál tanácsbirák és alólirt főjegyző 
— világi részről pedig Ragályi Gyula, Csider Károly 
és Lőrinczy Endre tanácsbirák küldetnek. 

A hanvai egyház a gyűlést magyaros szívességgel 
fogadta. 

A jövő őszi közgyűlésünk Recskén lesz. 
Kovács László, 

e . m . f ő j e g y z ő . 

A külső-somogyi ref. egyházmegye 
közgyűlése. 

April 5. és 6-dik napjain tartotta egyházmegyénk 
évi rendes közgyűlését, Mocsy Antal esperes és Sárközi 
Béla legidősb tanácsbiró urak elnöklete alatt, Bálvá-
nyoson, hová — a somogyi híres feneketlen utak dacára 
is — nem remélt szép számmal gyűltek egybe az egy-
ház és iskola ügyei iránt érdeklődő ügybuzgó férfiak* 
úgy egyházi, mint világi részről. 

Mindjárt a gyűlés megnyitása után, fájdalmasan 
hatott a gyűlés tagjaira esperes úrnak azon jelentése, 
hogy szeretett segédgondnokunk, Décsey Lajos úr, 
kinek a közügyek iránti meleg érdeklődése egyházme-
gye- és kerületszerte ismeretes, és akinek jelenléte 
nélkül nem is igen tudtunk e. m. közgyűlést képzelni, 
ezúttal súlyos betegsége miatt sem az egyh. megyei, 
sem a kerületi gyűlésen meg nem jelenhet. Ugyancsak 
sajnos betegség gátolván Domény József főjegyző 
urat is, az ő ismert ügybuzgalmát s avatott jegyzői 
tollat is kénytelenek voltunk nélkülözni. A közgyűlés 
őszinte sajnálatát fejezvén ki nevezett jeles hivatalnokai-
nak ilynemű akadályoztatása felett, azoknak helyettesí-
tésére nézve akkép intézkedett, hogy a világi elnöki 
székbe Sárközy Béla tanácsbiró urat iilteté, a jegyzői 
teendők körüli segédkezésre pedig az aljegyző mellett 
Gózon Gyula kiliti-i lelkész urat kérte fel. 

Ekkép a gyűlés megalakulván, olvastatott elsőben 
is a múlt évben kiküldött szavazatbontó bizottság jelen-
tése, melyből kitűnt, hogy világi tanácsbirákúl Kiss János 
tamási-i aljárásbíró és I lorváth Gábor tabi 1 <özig. szolga-
bíró, egyházi tanácsbirákúl pedig Bocsor Lajos tengődi, 
Kálmán Gyula ságvari lelkészek, a gyülekezetek szava-
zatainak többségével megválasztattak, kik — az ép ek-
kor folyamatban volt újoncozás miatt akadályozott Hor-
váth Gábor szolgabíró kivételével — a hivatali esküt 
letevén, tanácsbirói széköket a gyűlés szíves üdvözlése 
kíséretében el is foglaltak. Kétszeres érdekkel és fontos-
saggal bir e szavazás eredménye reánk külső-somogyi-
akra nézve, azon szempontból, hogy képzett és arra j 

való világi férfiakban nagyon szegény egyházmegyénk-
nek, sikerült ez alkalommal két új és pedig jeles kc-
szültségű erőt nyerni meg világi férfiaink közül, kiknek 
működéséhez, hogy nem ok nélkül csatoltunk szép 
reményeket, igazolta mindjárt az első közgyűlésen a 
jelenvolt Kiss János tanácsbiró úr iigyes és talpraesett 
felszólalásaival s a szőnyegre került kérdések iránti 
érdekeltségével. Horváth Gábor szolgabíró úr szintén 
egyike levén a jelesebb fiatal erőknek, hisszük és remél-
jük, hogy diszes allására s az egyházak bizalmára 
méltónak fogja magát bizonyítani. 

Ezután esperes úr olvasta fel évi jelentését, mely-
ből örömmel győződtünk meg, hogy a mi református 
népünk még ezen altalanos elszegényedés s kikiáltott 
immoralitas korában is, féli az urat, eléggé szereti 
vallását s egyhazat, s ezek érdekében sokszor megható 
áldozatkészséget tanusit. Több egyházból jelentetett, hogy 
egyes buzgó hivek, százakra menő ajándékok- s hagyo-
mányokkal járultak az egyház és iskola ügyeinek elébb-
viteléhez. A templomok a legtöbb helyen szorgalmasan 
látogattatnak, az úrvacsoraval való élés kellő mérvben 
gyakoroltatik, vadházasságok fordulnak ugyan elő, de 
nem 'feltűnő számmal. Hitfelekezeti sérelmek jeleztettek 
az esperesi jelentésben Lápafőröl és Endrédről, illeték-
telen keresztelések, temetések stb- a kath. plebánusok 
részéről. Büntetőtörvény, 53-ik § stb. csak a gyenge 
légy számára készített pókháló, de az erős dongó —-
az már más, azt meg nem foghatja. Felterjesztettek e 
sérelmek az egyházkerületre, mint egyébkor is, a longus 
ordo szaporítása s lehető orvoslás végett. Esperes úr 
lemondása, mely a jelentés végén a közgyűlés minden 
tagját meglepte s meghatotta, nem fogadtatott el, azon 
okból sem, mert az összes e. m. tisztviselők — köztük 
a gondnok és esperes — 6 évre terjedő megbízatása 
még csak egy év múlva fog lejárni, s igy csak is ekkor 
lesz helye a lemondásnak és az új választásoknak. Ezen 
érv és a közgyűlés egyhangú bizalmi nyilatkozata győ-
zött, esperesünk még egy évre felajánlá magát a nehéz( 

de szép szolgálatra. 

A tanügyi bizottság jelentése semmi kiválóbb 
mozzanatot nem tüntetett fel az elmúlt év folyamáról, 
talán azon egyet kivéve, — mely a múlt évhez képest 
haladásnak tekinthető, — hogy az egyházmegye egész 
területén egyetlen rossz iskola sincs, mely kedvező ered-
mény kétségkívül a múlt évben alkalmazott erélyes e. 
m. intézkedésnek köszönhető. Tanítóink, a népnevelés 
egyszerű napszámosai, a nekik adatott tehetség mértéke 
szerint, tőlük kitelhető szorgalommal igyekeznek a még 
nagyrészben töretlen új ösvényen folyvást előbbre 
haladni, és ha e haladás még most nem képes minden 
várakozásnak megfelelni, az a kor magas követelésén és 
a népiskolai tantárgyak sokféleségén kivül, jó részben a 
falusi viszonyok sajátosságában és a közigazgatási ható-
ságnak az iskolaügyek iránt megkövesülni látszó indo-
lentiajában leli mentségét és magyarázatát. Erről 
tanúskodtak a jelentésekben csak nagyjaból kitüntetett 



de igy is ezrekre menő iskolai mulasztások, melyek 
ellenében a törvényszabta büntetések alig egy-két helyen 
alkalmaztattak. Igy aztán teljesen haszontalan és sisy-
phusi munkát végeznek az egyházmegyék és kerületek, 
midőn az iskolai rovatos táblázatokat lelketölő fáradtság-
gal kitöltvén, évről-évre felveszik jegyzőkönyveikbe, 
hogy a mulasztók közül hány mentetett fel, s hány 
büntettetett meg? Ennek semmi jótékony eredményét 
vagy gyakorlati hasznát nincs szerencsénk tapasztalni. 
Mert hát nem minden megye Pestmegye, hol a közigazg. 
bizottság nem tartja méltóságán alólinak s ráér még 
arra is, hogy iy csekély dologgal is, minő pl. az iskola-
ügy, lelkiismeretesen foglalkozzék. 

Megbotránkozást keltett az Őszödön levő, vagy 
jobban mondva, nem levő iskoláról beadott hivatalos 
jelentés. Ez a kis egyházunk, még abban az időben, 
midőn a községi iskolák iránti lelkesedés divat volt, 
községivé valtoztatta iskoláját, azt hivén kétségkívül, hogy 
ezzel megtalálta az üdvözülés útját és súlyos terhein 
sokat könnyíthet. Adot t az iskola számára, fundust, 
melyre aztán a tanfelügyelő úr célszerű isko'ai épületet, 
tanitói lakot stb. építtetett s kötelezte magát az állam 
nevében, hogy tanító- és ennek fizetéséről majd ő 
gondoskodik, a lelkész csupán a vallási tantárgyakat 
kezelje. Ezen igéretét egyideig be is váltotta, adván a 
lelkésznek évenként bizonyos összeget, melyből legalább 
segéd tanítót tarthatott a saját felelősségére, azonban 
ezen forrás már évek óta kiapadt; a lelkész felirt a 
tanfelügyelőhöz, hogy ő ingyen nem tanit, — semmi 
eredmény ; jelenti az egyházmegyének, ez a kerületnek, 
a kerület közbeveti magát a minisztériumnál még a 
mult évben, — és a leányzó azóta is szépen alszik, az 
őszödi új iskola ott all szépen, üresen, az uj nemzedék 
felnőhet vadúl, tudomány nélkül, hacsak a vallástani-
tásra kötelezett lelkész úr szive meg nem esik a Jézus 
szerencsétlen kicsinyein s nem tanit nekik könyörület-
ből némely más tantárgyakat is, a legszükségesebbek-
közül. Siralmas allapot biz ez nagy jó uraim, ott fenn 
a magas kormánynál. Újra felterjesztetni határoztatott 

e botrányos ügy az egyh. kerületi közgyűlés elé, erélyes 
intézkedés végett. 

( V e g e k ö v e t k e z i k . ) 

Kálmán Gyula, 
e. m . a l j e g y z ő . 

I R O D A L O M . 
Egyház i beszédek. Irta Szilády János, ref. lelkész. . 

i-ső füzet. Második bővitett kiadás. Budapest, Pfeifer 
Ferdinánd könyvkeresk. 1881. Ara 2 frt. — Ezen füzet 
harminckét beszédet tartalmaz, melyek közül nyolc most 
először jelent meg a nyilvánosság előtt. E füzet tehát 
csak háromnegyed részben második kiadás ; egynegyed 
részben első. Az első kiadásból nem vette át szerző 
a Colani utan fordított két beszédet. Ami az átvett s 

most másodszor megjelent beszédeket illeti, azok közül 
csak hármat módosított behatóbban ; a többit ellenben 
— némi csekély styláris változtatással, ugy adja, mint 
első alkalommal. A jeles egyházi szónok beszédeit — 
első kiadások alkalmaval — tüzetesen ismertettük, s 
igy ezúttal — azt hisszük — elég lesz egyszerűen je-
leznünk, hogy most második kiadásban is megjelentek. 
Ez a körülmény is a mellett bizonyit, aminek annak 
idején mi kifejezést adtunk, hogy Szilády beszédei az 
egyházi irodalomnak nem közönséges, hanem nagyon 
is kiváló termékei s mint ilyenek megérdemlik a minél 
szélesebb körben való elterjedést. 

Bartal i ts I m r e kiadóhivatalában Bpesten (Eszter-
házy-utca 12. sz-) megjelent: Rejtelmes édes. Amolyan 
kicsi korrajzoló társadalmi tanulmányok. Irta Szejkey 
Oszkár. 260 lapnyi, díszesen kiállított s Zola modorá-
ban irt társadalmi korrajz. Ara 2 frt. 

Jó gyermekek könyve. Szerkeszti és kiadja Zih 
Károly, békésszentandrási néptanító. Megjelenik január 
ápril, jul. és okt. i-ső napján. Egyes szám ára 6 kr., 
mi igen olcsó ár, mert egy-egy füzet 32 lapra terjed. 

Az iskolázás jelene Angolországban című mun-
kára hirdet aláirasi felhívást Felméri Lajos, régi munka-
társunk, a kolozsvári egyetemen a neveléstan ny. r. 
tanára. Plogy a világ legvagyonosabb és legmíveltebb 
nemzeténél minő anyagi és szellemi, s különösen minő 
erkölcsi tőkék befektetésével történik az ifjúság oktatása : 
arról kivan számot adni e mű, mely több évi tanulmány és 
az 1879/80-ik iskolai évben, a vallas- és közoktatásügyi 
minister úr megbízása és segélyezése mellett, Angolország-
ban szerzett közoktatásügyi tapasztalatok eredménye. A 
szerző, hogy az angol iskolázás hű képét adhassa, nem-
csak a népiskolázási, hanem a közép- és felsőoktatást 
nyújtó intézeteket (középiskolák, egyet, theol.jogi és or-
vosi, akadémiák) is felölelte ; sőt különös gonddal tanulmá-
nyozta a nők közép- és felsőoktatását; a természet-
tudományi és művészeti oktatás körében történt legújabb 
mozgalmakat és reformokat. Tanulmánya eredményét 
oly vonzóan szándékozik előadni, hogy ne csak a szak-
ember, hanem mindenki, ki a mívelt címre jogot tart, 
érdekkel olvashassa. E végett több helyt annak a tag-
lalásaba bocsátkozik, hogy a csalad, az iskola, az egy-
ház és a társadalom hogyan osztják meg egymással az 
ifjúság nevelése nagy munkáját. Továbbá mindenik rész 
végén kikereste azokat a vonásokat, melyek az angol 
és a hazai közoktatásügy egyes körei összehasonlítására 
a legalkalmasabbak. A két rendszert úgy kívánta egy-
más mellé helyezni, hogy a mívelt olvasót gondolko-
dóba ejtse, s egyszersmind közoktatásügyünk legfon-
tosabb reformkérdései felől tájékoztassa. A 36—38 
nyomott ívre terjedő mű aláírási ára 3 frt o. é. Ke-
vésbé tehetős szakemberek kedvéért a szerző előfize-
tést elfogad a mű népiskolázást tárgyazó első, és a 
közép- és felsőoktatásról szóló második felére külön 
is : az elsőre 1 frt 50 kr., az utóbbira 2 frt-jával. A 
bolti ár magasabb lesz. Minthogy a költséges kiálli-



tás miatt nagy számú fölös példányt nyomatni nem 
lehet, a megrendelni szándékozók a kivánt teljes vagy 
rész-példányok számát f. évi május 20-ig levelező lapon 
a szerzővel tudatni szíveskedjenek. A munka első fele 
május végén jelenik meg, s az aláírási díjt beküldőknek 
bérmentesen, másoknak postai utánvéttel küldetik meg. 
Gyűjtőknek 7 teljes vagy rész-példányra egy tisztelet-
példánynyal szolgál a szerző. A kiállítás díszes voltáról 
a budapesti m. kir. egyetemi nyomda kezeskedik. 

A hit temploma. Egyházi beszédek C. H. Spur-
geon nyomán, irta Könyves Tóth Kálmán. 1 kötet 
Szerző tulajdona. — Egyik kiváló munkatársunk igéretét 
birjuk, hogy e munkát lapunkban mihamarább szaksze-
rűen ismerteti. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. A belsősomogyi egyházmegyé-

ben, az ápr. 5—7-kén tartott közgyűlés alkalmával, mint 
bennünket értesítenek, egy zivataros jelenet következtében 
az egész egyházmegyei tisztikar lemondott, névszerint: 
Körmendy Sándor esperes, Sárközy Dénes segédgond-
nok, Novottny Alajos egyházi-, Paál Farkas világi 
főjegyző, Peti Lőrinc egyházi-, Matolcsi Sándor világi 
aljegyző, Begedy Lajos számvevő, Bokor Benő tanügyi 
bizottsági elnök, Szabó Kálmán leik. gyám. elnök, 
Kovács József, Horváth József és Paál Farkas leik. gyám. 
vál. tagok. — A gr. Károlyi család kiadni szándékozik 
a családi levéltárában levő történeti értékű okiratokat. 
A kiadás munkája Géressy Kálmán debreceni ref. aka-
démiai tanárra bízatott. 

* Ihász Dániel emlékére, szülőföldjén Nagy-Démen 
ápr. 18-án gyászisteni tisztelet tartatott , melyen az el-
hunytnak családja és tisztelői köréből számosan jelen-
tek meg. A gyászbeszédet Bognár Endre lovászpatonai 
evang. lelkész mondotta. Fllőadta, hogy a boldogult e 
községben született 1813-ban. Iskolait a soproni ev. 
lyceumban végezvén, 17 éves korában katonának csa-
pott fel, s főhadnagy lett. 1848-ban ő alkotta meg a 
7-dik zászlóaljat, melynek magvát 25 pápai ref. diák 
képezte. Szabadságharcunk után Kossuth hű bajtársa, 
barátja a száműzetésben : Philemon és Baucis. A gyö-
nyörű beszéd mélyen meghatotta a jelenvoltakat. 

* A Tátrafüreden emelendő Zsedényi-emlék és 
egy ottani prot. imaház javára tárgysorsjátékot rendez 
négy előkelő urnő: Gajzágó Salamonné, Gráfl-Győrfy 
Róza, gról Batthyányi Ferencné és Neuhofer Jánosné. 
A sorsolás tárgyai díszes női munkák és nagyértékű 
diszműárűk ; a sorsolás aug. 2-án lesz Tátrafüreden, a 
Kárpategylet közgyűlése napján. 

* Az alsóbaranya-bácsi ref. egyházmegye, Kár-
mán Pal és Gaál Péter elnöklete alatt ápr. 21-én tar-
totta meg közgyűlését. A gyűlés folyamában érdekes 
elvi határozat volt az, hogy az újvidéki hivatalnokok, 
támaszkodva egy ministeri rendeletre, magukat a hit-
községi adó fizetése alól menteseknek tartottak s állan-
dóan ki is vonták; ennélfogva a közgyűlés hivatkozott 
az 1791 : 23. t. cikkre, mely szerint , a ref. egyház 
önkormányzatát önmegadóztatás által teszi lehetővé* s 

határozatilag kimondotta, hogy miután a vallás kötelé-
kébe tartozó hivatalnok is élvezi az autonomia előnyeit, 
annak terheiben is kell osztozkodnia. — Tordince sze-
rémmegyei szegény szerb-ajkú reform, hitközség, mint 
egyetlen széles e világon, nehogy elhorvátosodjék a 
közös iskola u t ján : a tractus jóakaratú pártolásába 
a jánl ta tot t ; úgyszintén a többi 4 slavoniai, de magyar 
ajkú gyülekezet is, melyekből már csak 3 tudja iskolait 
felekezetileg fenntartani. — A gyűlés egyik főbb pontja 
volt Kulcsár Sándor újvidéki lelkész memoranduma a 
nazarénusok törvénytelen, rendezetlen állapotairól. Zom-
borban 97 ref lélek O-Szivachoz tartozó leányegvha-
zat alakított. Megemlítjük végűi, hogy a tanügyi statisz-
tika pontatlan vezetőire minden hibáért 5 frtnyi birság 
szabatott ki, mi dicsérendő ügybuzgalomról tanúskodik. 
Az egyházmegye jövő évben Baján tartja meg köz-
gyűlését. 

* A békés-bánáti ref. egyházmegye az Alföldet 
pusztító árvízveszély miatt, képviselőinek csekély számú 
részvétele mellett ápr. 12-én tartotta meg közgyűlését 
Orosházán. A gyűlés megtarthatása előző nap még 
kérdéses volt, s csak a közgyűlés napján reggel az 
Orosháza szomszédságából megjelent részint egyházi, 
részint világi tanácsbirák tették lehetővé a gyűlést. 
Egyházi részről nt. Szahó János esperes ur, világi 
részről pedig a közlekedési akadályok miatt meg nem 
jelenhetett id. gr. Iiáday Gedeon segédgondnok ur 
helyett, mint legkorosabb tanácsbiró, Ambrus Lajos ur 
elnököltek. Esperes úr, a szent-lélek segítségül hivása után, 
megható szavakban ecsetelte a szomorú helyzetet, melyben 
az egyházmegye az árvíz miatt szenved ; de a lélek 

I erőssége s a valláserkölcsi buzgalom, mint legyőz-
; hetlen fegyverek, minden időben s minden vészek 
i között is győzelemre hivatvak: ezek megtartására 

serkenté tehát a jelenvoltakat. A gyűlés tárgyai közül 
[ kiemeljük, hogy a mult egyházmegyei gyűlés egy meg-

üresedett világi tanácsbirói székre szavazást rendelvén 
el, a szavazatszedő-bizottság beterjesztette jelentését, mely 
szerint 31 egyházból beadatott 38 szavazat, s általános 
többséggel a bizalom dr. Hajnal István ur mellett 
nyilatkozott, a ki ezúttal le is tette a szokásos esküt. 
Majd az egyházmegyei pénztári számadások megvizs-
gálása után az évi költségvetés megállapítására, esetleg 
az államsegélynek mimódon leendő alkalmazásának 
javaslatba hozására bizottság küldetett ki dr. Hajnal 
István, Ónodi Károly, Varga Pál és Zöld Mihály tagok-
kal. Boldog emlékezetű Révész Imre emléke jegyzőköny-
vileg megörökittetni határoztatott. Az esperesi évi jelen-
tésnek csupán halasztást nem tűrő mozzanatai vétetvén 
tárgyalás a lá : a jelentés szerint a canonica visitatiot 
Szeremlei Sámuel és Csécsi Miklós urak esperes ur 
vezérlete mellett teljesítették. Mélyen elszomorító jelen-
ség gyanánt tünteti föl a jelentés, hogy a vasárnapok 
és más ünnepek több helyen az egyházmegyében meg-
szeli tségtelenittetnek. Mezőhegyesen, hol a vásárt vasárnapi 
napon tartják, továbbá Debelliácsán a népet közmun-
kára még vasárnap is kihajtatja a szolgabíró. E baj 
orvoslására a traktualis gyűlés ugy intézkedett, hogy 
Csanád, illetőleg Torontál megyék főispánjait a botrányos 
esetek meggátlása végett a létező törvények értelmében 

( intézkedésre az esperesi hivatal utján fölhívni határozta. 
1 Az iskolába járó növendékek száma a tankötelesekkel 

szemben 94 százalék. Pap Imre ur lemondván az egy-
házmegyei gyámolda pénztárnokságáról, az uj pénztar-
nok-választás jövő gyűlésre halasztatott, a volt pénztár-
nok e tisztséget addig megtartja. Esperes ur fájdalmas 
szívvel terjeszté elé a vizár által okozott azon szörnyű 



csapást, tnely községét, Körös-Tarcsát érte s fölkérte az 
egyházmegyét a katasztrófa által sújtott község pártfo-
gasara ; a gyűlés osztozva a derék község mély fajdal-
maban, egyhangúlag ünnepélyesen igérte meg együttesen 
az erkölcsi és az anyagi támogatást. Többrendbeli leverő 
és szomorú jelentés után végezetre az esperes ur azon 
örvendetes jelentéssel vidamitá föl a gyűlés tagjait, hogy 
Kovács Ferenc hódmezővásárhelyi földbirtokos és egy-
házmegyei világi tanácsbiró a gyámolda részére már 
korábban adományozott alapítványát 500 forintra egészité 
ki, melyért jegyzőkönyvileg is köszönetet szavazott a 
gyűlés. Legvégül a szentesi papválasztás ügye került 
tanácskozásra, mely hosszú eszmecsere után szavattöbb-
séggel akkép döntetett el, hogy a megválasztott Gerőcz 
Lajos lelkésznek a megerősített lelkészi hiványt kiadja 
a traktus, mig ugyanezzel kapcsolatban egyhangúlag 
kimondja a gyűlés, hogy helyesli és minden tekintetben 
magáévá teszi esperes urnák a szentesi papválasztás 
ügyében tanúsított magatartását. 

* Az Anker élet- és járadékbiztosító társaság gr. 
Zichy Ödön elnöklete alatt ápril 20-án tartá meg rendes 
évi közgyűlését. A megjelent részvényesek által 383 
drb részvény lett letéve. Az igazgatósági jelentésből a 
következőket e m e l j ü k - k i : Az 1880. év eredménye 
különösen kedvezőnek mondható. Benyujtatott 13.171,226 
frt tőke és 5496 frt életjáradékra szóló bevallás. Érvény-
ben volt az év végén 79,137 szerződés 120.444.171 frt 
tőkéről és 43,514 frt járadékról. Eleteseti biztosítás 
nyeremény nélkül 645 800 frt nyereményrészesüléssel 
1.905,123 frt erejéig köttetett, a túlélési csoportokba 
699 uj tag lépett 1.308,859 frt jegyzéssel. A túlélési 

csoportok és nyereménynyel egybekötött életeseti biz-
tosítások állománya az év végével 13,657 tag altal jegy-
zett 55.609,062 frt volt, s ezek vagyona 20.487,385 
forintot tett, elhelyezve 25.778,050 forint jelzálogi biz-
tosítékot nyújtó értékpapírokban, 302,530 frt kötvény 
kolcsönökbe és 22,266 forint készpénzben. Az 1880-ki 
csoport feloszlásánál 3.165,895 forint készpénz lett ki-
fizetve s a befektetések átlag 71 '4 °/o"os kamatot hoztak. 
A kifizetett életeseti biztositások a biztosított összegen 
20.267o nyereményt jövedelmeztek. Haláleset 322 fordult 
elő, mi által 710,775 frt lett esedékes. A nyeremény-
nyel biztosítottak közt a halandóság kedvező volt, és 
az ezen táblázat szerint biztosítottak a jelen évben az 
évi dij 24®/0-kát élvezik osztalékkép. A bevételek élet-
és a haláleseti dijakért 80.070 frttal emelkedtek és 
1.337,242 frtot, a túlélési csoport betétek 1.525,547 
frtot, vagyis összesen 2.862,789 frtot tettek, ebből 
344,477 frt el?ő évi .dij volt. 

A díjtartalék 7.693,755 írtról 8.215,879 frtra 
emelkedett. Az 1880 ki nyereség végösszege 328,957 frt., 
melyből az igazgatóság ajánlatára 150,000 frt külön 
tartalékba helyeztetik s a maradvány akkép osztatik fel, 
hogy 5902 frt uj számlára lesz elővive és 173,055 frt 
felosztásra fcrdittatik, ugy, hogy tekintettel az alapsza 
bályszerüleg a tartalékra és igazgatósági jutalékokra 
fordított összegekre részvényenkint az 5w/0 kamaton felül 
17 V2 '"/o osztalék lesz fizetve. A tartalékhoz csatolt összeg 
22,708 frtot tesz, miáltal ez 304,225 frtra növekedett. 

A közgyűlés az igazgatóságnak a felmentvényt 
megadta s a nyeremény felosztására vonatkozó indít-
ványokat helyben hagyta. 

PALYAZAT 
Steltzenc* XDéixiiel-féle ösziörxciíjaki-a, 

A győri ágost. hitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt lévő >;>Steltzer Dániel alapitványbólf 
40 írttól 100 írtig ter jedő ösztöndíjakra az i8So/ i - ik isk. évre pályázatot hirdet. 

Fo lyamodha tnak : ágost. hitv. ev. árva, szegény, győri j ómagav i se l e tű szorgalmas tanulók, 
különösen a Steltzer vagy Ráth családhoz tartozók, bárhol tanuljanak. 

A folyó isk. év első feléről szóló tanodai, úgy a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot 
tanúsító bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok f. évi május hó végéig alulírotthoz intézendők. 

G y ő r , ápr. 24-én 1881. 
D r . B e l i c z a y Elek, 

1 — 3 a g y ő r i á g o s t . h i t v . e v . i s k . b i z o t t s á g e l n ö k e . 

Rendkívüli árleszállítás. 
Lukács Ödön: Egyházi beszédek templomi és temetési használatra, 

(melyből már csak kevés példány van készletben) 
280, nagy 8-rétű lapot tartalmazó és az illető körökben általánosan elismerést nyert művét 

p g n f r t 80 Icr. Toolti á r l i e l y e t t c s a k 90 krért' 
szállítom. — Egy frt előleges beküldés mellet t bé rmentve küldöm. 

S.-A-Ujhely (Zemplénm.), 1881. április hóban. L Ö V J J A Ő / O l f 
J ° k ö n y v k e r e s k e d ő é s k i a d ó . 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a c l ó - t u l a j d o n o s : Z D r . B a l l a g i i L v d l ó r . D E U T S C I I M . - f é l e m ű v é s z e t i i n t é z e t B u d a p e s t . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
é s 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Ki i/sy-jtca 29. sz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben h á z h o z h o r d á s s a l s vidékre p o s t a i k ü l d é s s e l 

f é l é v r e 4 f r t 5 0 k r . , e g é s z é v r e í) f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 

k i r . p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Hirdetések dija: 
4 h a s á b o s p e t i t s o r t ö b b s z ö r i b e i k t a t á s á é r t 

5 k r . , e g y s z e r i é r t 7 k r . s o r j a . — B é l y e g d i j 

k ü l ö n 3 0 k r . 

Teljes szénrx-ÚL példányokkal naixicLég- szolg-áLltLa-t-umlc:-

M T Azon t. előfizetőink, kiknek elöfizetésök 
lejárt, annak megújítására felkéretnek. 

Egy uj merény le t . 
Ne tessék megijedni, nem pétervári — sem lon-

doni, sem berlini s egyátalában nem is nihilista 
vagy socialista merényletről fogok szólni, ha-
nem oly egyének merényletéről, kik ama nagy 
mester szolgálatában állanak, kinek ^országa nem 
e világból való*, s nem is fejedelmi személyek 
drága élete ellen intézett, — fanatikus hazaszere-
tetből, elfogultságból eredő merényletről, hanem 
olyanról, mely szentelt kabát alatt rej tegetet t 
telhetetlen birvágyból eredt s a józan életii, ipar-
kodó protestáns egyháztagok zsebe ellen intézte-
tett s melyet ennélfogva bátran nevezhetnénk 
merénylet helyett fosztogatásnak. 

Epen mikor e sorok Írásába kezdtem, érke-
zett meg a jProt . Egyh. és Isk. Lap(< 17-ik 
száma, melynek vezércikke felett a címet: 
jEcclesia militans*, olvasván, azt hittem, hogy 
épen azon uj merényletről lesz abban szó, 
melyre én egyházi és világi vezérférfiaink becses 
figyelmét felhívni akarom. De reményem nem 
egészen teljesült, s épen azért bátor vagyok — 
az említett cikknek mintegy folytatásául — e g y -
házunknak egy uj harcáról megemlékezni. 

Még el sem simultak a soproni eset s az 
annak kapcsán hozott kir. táblai sérelmes döntvény 
által a politikai, különösen pedig az egyházi 
hírlapirodalom víztükrén felvert zavaros hullámok 
— s már is uj botránkozási köveket szed elő a 
felekezeti harcban fáradhatatlan római papság, 

leleményességének e tekintetben ugyancsak ki-
fogyhatatlan tárházából s dobálódik újra s az 
eddigiek után Ítélve, ugy látszik nem hiába; mert 
a dobálás folytán több plébános feneketlen zsák-
jába hullott már protes táns iáról szép piros alma. 

A >Magyar Állam4 ugyanis (a többi r. k. irá-
nyú lapokat nem olvasom) a mult hetekben több-
szörösen közölt ministeri végzéseket, melyek sze-
rint a r. kath. plébános — a canonica visitatió 
alkalmávali felvétel alapján — követelheti a papi-, 
egyházi- és iskolai j á randóságokat oly telkek 
és házak után is, melyek jelenleg evang. prot. 
s általában nem r. kath. kézen vannak, de a 
canonica visitatió alkalmával — a mi az én köz-
ségemben 1836-ban esett meg — kath. birtokok 
voltak. 

Ezen követeléssel kezdetben csak oly köz-
ségekben léptek fel a plébánosok, hol az uzso-
rás zsidó a volt kath. telkek legnagyobb részét 
a maga kezére kerí tet te; s minthogy tervük si-
került, neki bá torodtak — bátorítottak agyebeket 
is, s egyházi járandóságaikat követelték a protes-
táns birtokosoktól is. És — a mi megfoghatatlan, 
s nyílt arcul csapása a fennen hirdetett egyenjo-
gúságnak s viszonossági törvénynek — a közlött 
esetekben, ministeri végzés alapján — a legjobb 
eredménynyel. 

Még is, mindeddig azt hittem, hogy talán 
az illető esetekben a birtokeladásnál s vételnél 
már ama kötelezettség kimondatott s igy a nem 
kath. birtokos el lehetett rá készülve, hogy tőle 
egyházi tartozást a róm. kath. egyház is követel, 
mig nem tegnap az én jó szomszédom — a hely-
beli r. k. plébános és esperes is nálam megjelen-
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vén — többféle, híveink közt felmerült ügyek 
elintézése után — hasonló követeléssel lépett fel 
— s véleményemet kérdezte, mert — mint mondá 
— ő maga is fél ettől a kényes dologtól <— de 
esküje kötelezi az egyházi javadalmak épségben 
tartására. 

Gyülekezetem csak egy harmadát teszi az 
egész mezőváros lakosságának, tehát r. kath., 
minthogy nálunk ref. nincs, a zsidó pedig kerül 
bennünket, minthogy itt zöldágra nem vergődhetik ; 
és az 7 evang. még is több adót fizet, mint a 
két annyi kath., mert szorgalmas, munkás, ipar-
kodó és takarékos nép levén — a tönkre ment 
katholikusok birtokait mind a maga kezére keríti 
s ebben egyik a másikat segiti, minthogy nálunk az 
egyházi és iskolai fizetés a birtok szerint történik 
3. classisban: ^Bauer* (2/8—6/s jSöílner* 
(ház, telek nélkül), és ^Inwohner* (se ház, se telek). 

Igy került csak a legutóbbi pár év alatt 8 
kath. telek és több zsellérház evang. kézre, 
de ha 1836-ig — a canonica vis. megtörtén-
téig — visszamegyünk, ugy a 8-at nem dupláznunk, 
hanem talán negyszerezniink kellene; s igy épen 
a legjózanabb életű iparkodó egyháztagok lenné-
nek olyan sokszoros teherrel megkeserítve, melyet 
el sem bírnának. 

Plébános szomszédom azt ajánlotta: váltsák 
meg az illetők e járandóságot oly tőkeösszeggel, 
mely megfelel az évi tartozásnak, mint kamatnak — 
körülbelül 80— 100 frt., én pedig azt ajánlottam, hogy 
legjobb lenne az ügyet, mint életbe vágó kérdést, 
mely mindenütt felmerül, hol 48 előtt az úrbéri 
viszonyok állottak, s mely ha esetenként biráltatik 
el, rettenetes sok viszályt okoz s teljesen feldúlja 
a felekezetek békességét, — az országgyűlés elé 
terjeszteni, hogy az komoly megfontolás után 
törvény utján intézze el ezen váratlanul felmerült, 
kellemetlen kérdést. En a fentebbiek által csupán 
prot. vezérférfiaink s különösen jogtudósaink figyel-
mét akartam e tárgyra felhívni, azon reményben, 
hogy majd találkoznak szakértő férfiak, kik amúgy 
is túlságosan megterhelt egyháztagjaink védelmére 
kelnek. 

Nekünk — s ez az én gyülekezetemről különö-
sen áll — nagyszerű fekvő birtokaink nincsenek. 
Évről-évre abból tartjuk fenn egyházunkat, isko 
Iáinkat, a mit az egyes tagok befizetnek (egy 
foldmives családatya jön 2 5 — 3 0 frtra. évenként), 

! ha még ebez a római kath. papot s tanitót is 
tartanunk kell, akkor az elégedetlenség a kormány 
iránt még keserűbb gyümölcsöket fog teremni. 
Mert az már még is csak különös dolog, hogy 
arra, ki akár birói nyilvános árverésen, akár pe-
dig magán uton birtokot vett s azt tehermentesen 
a maga nevére kebleztette, egyszer csak váratla-
nul a más felekezet papja egyházi tartozást, ka-
matos kamatokkal együtt róhasson ki! Avagy 
mi még most is csak türött vallás vagyunk-e? S 
a róm. k papnak minden meg van-e engedve ? ! 
Ugy is mennyi bajunk van a reversalisokkal, mit 
ők a prot. jegyestől még mindig követelnek s 
melyre, ha panaszkodunk, még saját tapasztaltabb 
férfiaink is csak mosolyogva mondják: >:>hisz ugy 
sem érvényes<<; ! Dehogy nem érvényes; érvényes 
biz az ott, hol a prot. fél becsületes, szavatartó 
akar lenni, s hol híveink szórványosan laknak, 
ugy, hogy ha gyermek született is, semmit sem 
tudunk róla. 

Nem elég, hogy elkeresztelik gyermekeinket 
anélkül, hogy mi értesítve lennénk; még birto-
kunkból is kifosztogassanak r! Hisz hova jutunk, 
ha ez igy folytatódik?! Minő beláthatlan birtoki 
és felekezeti zűrzavar állhat ily formán elő ?! Ké-
rem a szakértők véleményét s tanácsát! Nem jó 
lenne-e ezen ügyet is, közös sérelemként, tömö-
rülve az országgyűlés elé vinni?! Itt gyors segélyre 
van szükség; mert minden nap beperelhetnek 
bennünket. Hiába apellálunk a szolgabirótól az 
alispánhoz, s attól a ministerhez; még perköltsé-
get is kell fizetnünk. Proximus ardet Ucalegon — o o 
azért is: „Videant consules, nequid respublica 
detrimenti capiat." Záurúh Drnes, 

nc ine t - sz t . i n ihá ly i e v a n g . l e lkész . 

I S K O L A Ü G Y . 

A más vallású tankötelesek tandijkérdése 
Baranyában . 

Hogy a közokt. törvény mily hiányos, azt csak-
nem minden szakaszánál be lehetne bizonyítani. De 
legjobban épen a tandíj-kérdésnél, holott pedig a köz-
oktatási szervezetnek — hazánk sajátságos társadalmi 
viszonyai mellett — épen ez egyik fokérdése, melyet 
az egyes felekezetekkel szemben világosan félremagyaráz-
hatatlanul kellett volna körvonalozni. 

A más vallásfelekezetüek tanköteleseinek tandíjára 



nézve ép azért, mert a törvényben ide vonatkozólag 
világos határozat nem volt, a tanítók saját akaratukra 
voltak hagyva s szedte a tandíjat mindegyik ugy, mint 
az illető szülőkkel egyezkedhetett . Voltak egyes minisz-
teri rendeletek, melyek a létező törvényt pótolni töre-
kedtek, de ezen rendeletek olyanok voltak, mint az 
avult ruhán az uj folt. 

A harkányi ref. egyháztanács mult év őszén Ba-
ranyaban is belekötött a bonyolult kérdésbe s kimon-
dotta, hogy a más vallású tankötelesektől csak annyi 
tandíj szedhető, mint a magunkbeliektől. Miután a har-
kányi tanitói fizetésnek a tandíj címen bejövő fizetés 
egy tizedrésze, ezen határozat ellen az esperes úrhoz, 
onnan az egyházmegyére történt fölebbezés. Eeszült 
figyelemmel vártuk a határozatot s bizonyosnak tartot-
tuk, hogy az egyházmegyei közgyűlés végre valahára 
beható tanácskozás mellett méltányosán és minden 
kétértelműséget kizáró határozattal oldja meg a fontos 
és bonyolult kérdést. Fájdalommal kell azonban consta-
talnunk, hogy a felső-baranyai egyhm. közgyűlés felfo-
g.isa is ugyanaz, mi a bárkányi presbyteriumé : fel nem 
foghatja azt, miért lehetnek a tanítók oly méltánytala-
nok, hogy a más vallasfelekezetűektől két annyi tandíjat 
követelnek, mint a saját magukétól. Legfőbb argumen-
tatioképen a simpla tandíj mellett mérlegbe vetik a 
felsőbb intézeteknél szokásos eljárást s meghozzák a 
határozatot, melyet jövőre nézve s egyszer mindenkorra 
szabályozónak óhajtanak tekinteni. De állapodjunk csak 
meg egy kissé s tegyük fel a kérdést a felső-baranyai 
egyházul, közgyűlésnek, hogy váljon minő vezérelv 
alapján hozta ezen határozatot ? Méltányos akart lenni ? 
A méltányosság egy hivatalos testület és felsőbb ható-
ság morális tekintélyének egyik legszilárdabb talapzata, 
de csak akkor, ha azt nem egyoldalulag gyakorolja. A 
felső-bar. egyházm. közgyűlés méltányos akart lenni a 
mas felekezetek irányában, de igazságtalan volt a tani-
tói testülettel szemben. 

Azon díjlevelek, melyek a felekezeti tanítók fize-
tését szabályozzak, mind oly korban keletkeztek és ma-
radtak fenn, melyben a tanitói kötelesség egy fokon 
alt a harangozassal ; azon korból, melyben a tanítás mel-
lekfoglalkozás, a téli napokban unaloműző szórakozás 
volt. Es a felső-bar. egyhazm. közgyűlés ma, midőn 
minden művelt nemzet anyagi és szellemi jólétének 
problemajat az okszerű népnevelés és oktatás felvirá-
goztatása altal véli megoldani, a legterhesebbé lett 
szellemi munkát — az okszerű nevelést és oktatást — 
ügy akarja dijaztatni, mint az a régen mult sötét kor-
szakban volt ? Igen, úgy akarja, mert a tanitói díjleve-
lekben a legtöbbnél a tandíj nem megy többre egy fo-
rintnál, sőt igen sok >0 kr., 40 vagy 50 kr. tandíjat 
hataroz. Hat még a mely tanítói dijlevélben tandíj 
címen — mert ilyen is van — egy fillér sincs, a neve. 
zett határozat alapján mi lesz a más vallasfelekezetűek-
től a fizetés? Semmi. Tehát a felső-bar. egyházm. köz-
gyűlés úgy akarja gyakorolni a méltányosságot, hogy 

egy tanitó a mai korban reárótt fárasztó munka és 
terhes felelősség mellett évenkint tanítson egy gyerme-
ket 20, 40 vagy 50 krért ? De nézzük csak tovább ! 

Harkanyban a reformátusok évről-évre fogynak, 
míg a mas vallásfelekezetüek szaporodnak. Néhány év 
múlva a más felekezetű tankötelesek száma egyenlő fog 
lenni a miénkkel. Törvény értelmében tartozunk ezen 
tanköteleseknek saját iskolánkban helyet adni. Akkor 
lesz 25 tanköteles, ezek fizetnek 300 forintot és lesz 
másik 25 tanköteles, azok fizetnek 40 forintot. Hol van 
itt a méltányosság? 

Vagy a felső-bar. egyházm. közgyűlés talán a 
polgári törvény szabványaival nem akarta magát ellen-
tétbe helyezni s kénytelen volt — habár méltánytala-
nul is — ezen határozatot hozni ? 

Harkányban a polgári hatóság ezen vitás kérdés-
ben az 1868. 38. 45. §-usát vette szabályozónak, mely 
azt mondja, hogy ha egyik felekezet elemi iskolával 
nem rendelkezik, tanköteleseit köteles a létező feleke-
zeti iskolába feljáratni, de akkor mindazon terheket vi-
seli, melyeket az iskola fenntartói. Ezen törvény ellen 
aztán oda állították Harkanyban az autonomia védbás-
tyáit s egyszerűen kinyilatkoztatták, hogy ez mi reánk 
nézve nem kötelező. Es az egyházm. közgyűlés fentebb 
jelzett határozatával szintén bebizonyította, hogy az a 
törvény ő reá nézve sem kötelező. Már most mi lesz 
ebből ? A tanfelügyelő hivatalosan felrendelteti a más 
vallasu tanköteleseket, mert a törvény úgy rendeli. 
Kimondja, hogy ezen általa hivatalosan felrendelt tan-
kötelesek mindazon fizetési terhet viselik, melyet a sa-
ját felekezetünk tankötelesei, mert a törvény úgy ren-
deli Nemde összeütközésbe jő egymással két hatalom : 
az allam és az egyház ? Fis melyik az, melyik a tanitói 
érdeket, a kölcsönös méltányosságot és igazságot jobban 
megközelíti ? Mindjárt kitűnik. 

Annak a más felekezetű tankötelesnek a szülője 
csak addig járul a tanitói fizetéshez, míg gyermeke 
iskolába jár, de az iskolát fenntartó felekezet minden 
egyes tagja, akár van tanuló gyermeke akár nincs, vi-
seli a terhet mindvégig. Vegyünk fel 30 évi kor-átlagot 
és két különböző felekezetű családot és mindegyik csa-
1 adnál egy-egy tankötelest, ezen korátlagban. Tegyük 
fel, hogy a tanitói fizetéshez mindegyik évenkint tan 
kötelese titán fizet 10 forintot. Ezen arány szerint az 
iskola fenntartó felekezet tagja a 30 év alatt fog fizetni 
tanitói fizetés címen 300 forintot, a más felekezet tagja 
pedig 60 forintot, mert csak addig viseli a terhet, míg 
gyermeke iskolába jár. Pmnek tehát gyermeke nevelte-
tése és taníttatása ötöd részbe kerül, mint amannak. 
De vegyük fel a baranyai határozatot alapul és vegyünk 
300 forint tanitói fizetést 30 gyermekre és a tandíj 
címen befolyó fizetést egy-egy után tegyük egy forintra 
— mert a baranyai tanitói díjlevelek átlaga szerint 
többre semmi esetre sem tehető — ; vegyük fel, hogy 
a 300 forintnyi összeget 60 csalad fizeti. Ezen arány 
szerint fizet az iskolát fenntartó felekezet tagja 30 év 
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alatt 150 forintot és a tandíjat, a más felekezetű tan-
köteles szülője csak a tandíjat, tehát 6 forintot. Aman-
nak tehát gyermeke neveltetése és taníttatása 144 fo-
rinttal többe kerül, mint ennek. Melyik törvény felel 
meg jobban a méltányosság és igazságnak, az államé-e 
vagy az egyházé ? 

Az állami törvény intentiója az : Az iskolát fenn-
tartó felekezet egyes tagja nagyobb terhet viselhet, és 
kell is viselnie, miután annak gyermeke a vallástani 
targyakból is nyer oktatást, e mellett a tanitó szolgá-
latát az isteni tiszteletnél is igénybe veszi. De nézzük 
csak, ezen tekintetben is az állam méltányosabb-e vagy 
Felső-Baranya ? 

A dunamelléki főt. egyházkerület által kiadott 
legújabb tantervben azt találjuk, h o g y : Az osztatlan 
iskola heti óráinak összes száma 26, ebből a vallástani 
targyakra ki van jelölve 3, tehát — miután a kertészet 
és testgyakorlat nincs ezen óraszámba bevéve — azzal 
együtt felvéve 30 órát : látni fogjuk, hogy az iskolát 
fenntartó felekezet tankötelesei egy tized résznyivel ré-
szesülnek több oktatásban, mint a másik felekezetéi. 
Továbbá vegyük ehhez még, hogy a tanitó naponként 
fel órat tölt el az isteni tiszteleten való segédkezéssel, 
ugy találjuk, hogy a helv. hitv. elemi tanitók szolgála-
tat Baranyában egy ötödrészszel többször veszi igénybe 
sajat felekezete, mint a másik. Tehát a szolgálat közeli 
arányban áll az állam által felállított törvény intentió-
javal. Nos melyik méltányosabb és igazságosabb, az 
allam-e vagy az egyház. 

Vagy a felső-bar. egyházmegye előtt talán egy 
magasabb cél: felekezeti érdek lebegett s azért mél-
tánytalan a tanítókkal szemben, hogy ez által jobban 
bevonja a más lelekezetűek tanköteleseit iskoláiba? — 
Hat az a felső-baranyai tanítói kar csakugyan annyira I 
önérzetlen és becsvágy nélküli testület lenne, hogy 
ezen húsz krajcáros tandíjjal ma, midőn a tanítói kar 
felé fordult hivatalos és társadalmi közvélemény úgy 
anyagi mint morális érdekeire minden bizonnyal ked-
vező befolyással leend : pelengérre engedné magát 
allittalni. Én bizonyosan állithatom, hogy nem. Aminő 
vasmarokkal bele nyúltak a tanítói testület egyik leg-
fontosabb jogaba, ép oly következetes szigorral be is 
rendelhetik azon tanköteleseket, de ahhoz, hogy ezen 
tankötelesek képzettségeért a tanítót felelőssé tegyék : 
még az autonomia legélesebb fegyvere ? a sic volo, 
sic jubeo i t gyenge leend. No mi lesz a következmény? 
Elemi iskolánkból kikerült más felekezetű tankötelesek 
oly primitív képzettséggel fognak kilépni az iskolából, 
hogy ujjai fognak rá mutatni a protestánsok elemi isko-
laira, s mint a mult században és évtizedekben az ér-
telem fejlesztés és fölvilágosodás zászlóvivői, ugy most 
hálramozditói gyanánt tekintetünk. Nos, így vélik Bara-
nyában megnyerni a más felekezetű tanköteleseket ? 
Pedig a következmény az leszen. 

Hat már most azt szeretném tudni, minő indokok 
vezérelték a felső-baranyai egyházmegyét jelzett hatá-

rozata hozatalánal ? Feleljen meg reá, a ki tud. Mi-
előtt azonban még letennők a tollat, szóljunk egy 
pár szót. 

Sok helyen és sokan megütköztek azon, hogy a 
tanítói testület a tandíj címen megjelölt fizetést kétsze-
resen szedte. Ezt az eljárást pedig tette egy részben 
azért, hogy az igazságot lehetőleg megközelítse. Mi 
volt ezen kettős tandíj ? Csepelben fizet tandíj címen 
minden tanköteles 50 krt. A mas felekezetű tanköteles 
annak kétszeresét — tehát egy forintot. Hát ahol meg 
20 kr. tandíj van. Nos, aztán exen a tandíjon ütnek 
sok helyen olyan nagy zajt, pedig csak utána kellene 
egy kissé nézni annak a megöregedett conventió levelek 
tandíj című tételének. Hanem sokan szeretnek so-
kat beszélni, de annál kevesebbet gondolkozni és tár-
gyilagosan ítélni 

Nekünk a más felekezetű tankötelesek tandíj kér-
désében egyik lényeges jogunk van megtámadva. Hogy 
Felső-Baranyában ezt nem sokba veszik, azt megmutat-
ták a közgyűlési határozattal: de nekünk kötelességünk 
úgy anyagi, mint morális érdekünknél fogva küzdeni a 
személyünknél képviselt méltányosság, jog és igazságos-
ság mellett mindazon fegyverekkel, melyek csak rendel-
kezésünkre állanak. És ezt tenni fogjuk mindaddig, 
míg az elfogultsággal szemben a »kölcsönös jogot és 
kötelességet* meg nem nyertük. Hogy ez te'jesedni fog 
— nem Baranyaban, hanem máshol — a felett nem 
kételkedünk. 

Király K. 

T Á R C A . 
I 

A szabadelvű theologiáról*) 
Kényes helyzet ez a mienk. Körön kivül megta-

gadják tudományunkat, körön belől megtagadjuk egymást . 
A theologia nem tudomány ! E merész állítást a tu-

dósok (különösen az ujabb természetbölcsészek) ma már 
nem is tartják szükségesnek bebizonyítani. Egyszerűen 
napirendre tértek felette. Igazuk volna ? Nálunk ugy lát-
szik némi részben igen, mert „jel" nem igen adatik 
nekik. Az egyház-szervezeti s igazitási kérdések a szoro-
san vett theologiai problémákat leszoritottak az elvi har-
cok teréről: a budapesti és debreceni hadviselő felek 
kezéből kicsavarta a mostoha idő a csak nem rég még fen-
nen lobogtato t zászlót. 

Szélcsend alatt vagyunk ; pedig a fegyverletételnek 
nem jött el ideje s ha százszor visszaverte — mint 
mondja — diadalmasan a támadást Ballagi, — bizony 
százegyedikszer újra felveheti, Pál apostollal kialtva : 
;»Nem hogy immár elértem volna a célt, hanem csak 

*) L d . l a p u n k f. é v i 7 . é s 8 . s z á m á t . — E g y e l ő r e K r e i b i g d o l -
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törekszem azután, a minek okáért megfogadtattam a Jé-
zus Krisztustól.* Mert nincs oly tudomány, a mely a 
körébe vágó összes kérdéseket apodiktice megtudna 
lejteni. Az emberi tudás charaktere - - korlátoltság, — 
az ismeretek világa ellenben megmérhetetlen : rejtélyeit 
meg nem oldjuk teljesen soha. 

A német theologia vezér-férfiai lényegesen másként 
gondolkoznak, mint mi. Ok nem kicsinylik a küzdelmet 
s nem becsülik tul erejöket. Nalok a theologiai eszmék s 
ellenlabas irányok harca hevesen bár, de eredménye-
sen most is tovább folyik. Én — virágról virágra röp-
kedő igénytelen méhecske — nem akarhatok uj harcot 
indítani, tanulni szeretnék s megvallom, nehe-
zen esik lelkemnek, mikor latom, hogy ép a mester fe-
ledi szerepét. 

Kreibig superintendens általam legközelebb ismer-
tetet t tanulmánya üdvös eszme-cserére s nem egyszerű 
tudomasvételre lett volna érdemes. Az ifjabb erőknek 
s o k szép anyagot nyújt feldolgozásra. Hanem hát szük 
a tér s ugy lehet, hogy merészsége büntetéséül e sze-
rény kísérlet is papiros-kosár fenekére kerül. De azért 
csak megírom. Megígértem, noha nem is kérték. 

Mondott am : Kreibignek sokban van igaza, de nem 
mindenben. Midőn az állítást igazolni fo^om, ragaszko-O Ö ' ö 

dom az eredeti közlemény sorrendjéhez. 
, A szabadelvű theologia — mondja Kreibig— nem 

a modern hitetlenség, mert elvileg ragaszkodik a keresz-
tyén vilagnézlethez, csakis a tudományos gondolkodás 
eredményeivel s a haladó korszellem igényeivel ellenté 
tes elemektől kivanja megtisztítani.* 

Theologusok és nem theologusok rendszerint össze-
tévesztik a vallást, mint hitéletet, a vallástudomanynyal 
s kölcsönösen félre értve egymást meddő, sokszor gyű-
löletes vitalódzásba bocsátkoznak. Pedig, a mi fő, abban 
legalabb titkon mindannyian megegyezünk: a vallást 
az ember szivének tartjuk. A szív érzi legközvetlenebbül, 
hogy egy érzékfeletti, láthatatlan valóság —- Isten — 
nélkül, az ,En* az egész örökkévalóságon át elszigetelten 
alló érthetetlen létező, s a mi a világon s a világ mö-
gött van, végtelenig nyúló s önmagának ellentmondó 
mechanikus sorozat. A vallás ennélfogva a maga erede-
tiségében csupán a kegyes érzés — a szív dolga, s 
mint ilyen örök igaz, megdönthetetlen, hozza kritikai 
bonckés nem férkőzhet. Nem támaszkodik feltétlenül 
sem Buddhára, sem Zoroasterre, sem Mózesre, sem 
Krisztusra, mert e nagy szellemek maguk is legbensőbb 
kedélyvilaguk teljességéből merítettek s annak erejét 
közölték követőikkel tanban és életben. 

De egészen mas az ész theologia'ja: ez már nem 
vallas, hanem vallástan; nem kegyes érzés, hanem a 
kegyes érzést leíró ismeret s mint ilyen logicai, tapasz-
talati (történelmi), szóval tudományos szempont ala esik, 
legyen orthodox vagy liberális — az mindég)'. Ebben 
az igazságot keressük, ki egy, ki mas uton. Itt minden 
irány jogosult, mert egyik sincs az absolut bizonyosság 
birtokában. 

A keresztyén theologia harcmezején különösen 
két irány vonja magara a közfigyelmet: az orthodox 
és a liberális. Neve mindeniknek igen szép és egymást 
ki nem zaró. Az alap is, melyre építkeznek, egy : Krisz 
tus, mint a keresztyén elv megtestesítője, melyen kivül 
mas alapot senki nem vethet. Hol van hát eltérés ? Az 
építkezésben. Az orthodox csupa ódon kövekből akarja 
felépitni a hitigazságok rendszerének hatalmas épü-
letét, a liberális ellenben az ódon köveket ujabbak-
kal cserélgeti. 

Megengedhető és jogos-e ez eljárás? 
Minden tudomány, igazságot keres, csakhogy a maga 

terén s az igaz mg in ulti ma analysi csak egy lehet. Igaz, 
volt idő, mikor az emberek másként gondolkodtak. A 
középkorban csak a theologia volt igazság, — az el-
lentétek találkoznak — most csak a természettudomány. 
A hasonlatok nem bizonyítanak, de magyaráznak. Az 
egyes színárnyalatok együttesen a fehér szint adjak, 
és sem nem ellenkeznek egymással, sem nem semmisi-
tik meg egymást. Az egyes tudományok igazságai is 
csak töredékei a teljes igazságnak, melyből tehát min-
deniknek jut valami, de 

egyik sem képes felölelni az 
egészet egymagán. 

Mese beszéd, hogy a mi a hittanban igaz, az 
nem okvetlenül igaz a philosophiában, vagy a mi a 
philosophiaban igaz, azt batran tekintheti a természet-
tudomány képtelenségnek. Ez állítások maguk képtelen-
ségek. A tény az, hogy midőn bizonyos tudományok 
tételei egymással ellenkeznek, akkor vagy csak egyiknek 
van igaza, vagy egyiknek sem. Ez elvi alláspontra helyez-
kedve mar most megfelelhetünk e kérdésre: megen-
gedhető s jogos-e a szabadelvű theologia eljarasa 
akkor, midőn a hitigazsagok rendszerét a tudományos 
gondolkodás eredményeivel ellentétes elemektől meg-

I akarja tisztítani? Meg; - de ám ő lássa, mit tartson 
el'entétes elemnek. SA tudományos gondolkodás ered-
ményei* kényes cím. Ki all nekünk jót arról, hogy a 
mit ma a különböző tudományoktól nagy bölcsen 
igazság gyanánt elfogadunk, az holnap nem fog téve-
désnek bizonyulni. 

Különösen az ujabb természettudomány készpénz 
gyanánt árult igazsagai — Darwin evolutiója — a 
tapasztalati tények vajmi csekély szama altal van még 
beigazolva. Egy uj eset könnyen megdöntheti a mar 
bizonyosnak vélt elméletet. A delejes, villanyos, hő- és 
fény tüneményeket nem régiben még úgy fejtették 
meg, hogy egyszerűen felvették, miszerint létezik az 
egész atmospháraban villanyos, delejes, fény és hő 
anyag. Ez idáig meg volt ; de midőn a latkör tágult, 
rájöttek, hogy a lény altal producált tüneményeket 
lehetetlen a jelzett okból mind megmagyarazni s igy a 
régi elmélet helyett felállították egy ujabbat : a rezgési 
elméletet. Ki merné allitani, hogy ezzel a tovább 
haladás utja be van vágva ? 

Ha tehát — a fokozatos fejlődés egyetemes elvére 
hivatkozva — el ü kell fogadnunk az ujitás, javítás, 



legyen korszerűsítés szükségességét; de nem lehet eléggé 
ajánlanunk különösen a theologiában, melynek legfőbb 
tételei a tapasztalat körén kivül eső természetfölötti igaz-
ságokra vonatkoznak, az óvatos, a történelmi előzményeket 
lényegesen számba vevő, lassan, de annál biztosabban ha-
ladó reformot. A jelen theologiája mindenkor a multnalc 
vállaira igyekezzék állani, különben levegőbe emelt 
kártyavárként összeomlik. 

Ha a szabadelvű theologia a jelzett irányban ha-
lad, nem hiszem, hogy legyen különösen protestáns 
ember, ki ellene szót emeljen avagy felette pálcát tör-
jön. A protestantismus a keresztyénségnek maga is egyik 
fejlődési mozzanata — haladás, s mint vallasi elv végig 
húzódik az egyháztörténelmében kezdettől máig s mind 
az ideig, mikor elértük a legtökéletesebb fokot. Addig 
bizony nagyon sokszor és nagyon sokban még önma-
gunk ellen is kell protestálnunk. 

Kreibig is beismeri, hogy a szabadelvű theologia 
egyidejű magával a keresztyénséggel s hogy a XVI-ik 
szazadban Luther és harctársai is annak zászlóvivői 
voltak, csakhogy őket a túlzásoktól mindenkor megóvta 
a vallasos alany önkénytes meghódolása a szentírásnak, 
mint a hit forrásának szava előtt. 

Es itt egy uj ponthoz jutottunk : a szentírás és az 
ész egymáshoz való viszonyának nevezetes kérdéséhez. Bi-
zony érzem ennel a „hic Rhodus, hic salta" nyomását. 

( V é g e k ö v e t k e z i k ) . 

Masznyilc Endre, 
t i s z a f ö l d v á r i e v . s . l e l k é s z 

S Y N O D A L I A . 
Id. br. Vay Miklós urnák, mint a konvent 

elnökének, a ref. zsinat ügyében az e. 
kerületekhez intézett felhívása. 

Az alkotinanyozó nemzeti zsinat tartása ügyében 
végérvényes határozatok hozatalára feljogosított egyete-
mes konvent 1880. szept. hóban Budapesten tartott 
tanacskozása alkalmával elhatározván, hogy a célbavett 
alkotmanyozó zsinat folyó évi okt. 31-ik napjára Debre-
cen varosaba egybehivassék: megbízta azon konventi 
tanácskozások elnökét mélt. gróf Dégenfeld Imre tiszán-
túli főgondnok urat, hogy törvényeink értelmében O 
Felségétől, dicsőségesen uralkodó koronás apostoli kirá-
lyunktól, a zsinat tartásara és idejére nézve a legmaga-
sabb királyi engedélyt kérje ki. 

O Felsége nem késett a legalázatosabb fölterjesz-
tésünkben foglalt kérelemnek helyt adni, s f. évi febr. 
12-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával hozzá 
járulni méltóztatott ahoz, hogy alkotmányozó zsinatunk 
a kért és jelzett időben és helyen egybe hivassék és 
megtartassék, anélkül, hogy ez alkalommal az i79°/j-dik 
évi 26. t. c. 4. §-a értelmében fentartott és biztos kiren-

delésre vonatkozó jogát Ő felsége érvényesíteni szüksé-
gesnek találta volna. 

Mely kegyelmes királyi engedély s egyetemes kon-
ventünknek legközelebb március 8—14. napján tartott 
üléseiről vezetett jegyzőkönyv 110. és 126. sz. végzései 
alapján — miután a zsinati előmunkálatok befejeztettek, 
a mennyiben a) a zsinat alakitasának és szervezésének 
szabályzata, tanácskozási és ügyrendi tervezettel az 1879. 
szeptemberi; b) az egyház alkotmányának tervezete ; c) 
a középiskolai oktatás szabályzata 1880. októberi ; d) 
az egyházi biróság és törvénykezési rendtartás; e) a 
köznevelés és közoktatás szervezetének szabályzata; f) 
az országos reformált segély-alap tervezete az 1881. 
márciusi konventi tanácskozások alkalmával megállapit-
tattak s a jegyzőkönyvekkel együtt mindenik egyház-
kerület részére megküldettek; tehát ezek szerint az 
egyetemes konvent a Ft . egyházkerületektől 1877-dik 
évben nyert megbízatásának eleget telt : felhívom a 
Ft. egyházkerületet, hogy az 1879-ik évben a zsinat ala-
kításának és szervezetének megállapított szabályzata 
értelmében a zsinati képviselők megválasztása ügyében 
intézkedni méltóztassék, akképen, hogy a megválasztandó 
képviselők f. év október 29-én már megjelenjenek, hogy 
30-án a szükséges előértekezések megtartathassanak. 

Továbbá tisztelettel értesítem a Ft. egyházkerületet, 
hogy az egyetemes konvent szükségesnek tartotta egy 
rendező bizottság szervezését, mely a szükséges elő-
munkálatokat végezze s annak elnökévé a tiszántúli e. 
kerület nagyérdemű püspökét Ft. Révész Bálint urat 
választotta meg, a kihez kérem majd előlegesen a meg-
választott zsinati képviselők neveit megküldeni, s a ki 
fog intézkedni ugy a képviselők elszállásolása ügyében, 
mint az utazási jegyek megküldése iránt is. 

Ft . egyházkerületi közgyűlés ! Magyar ref. egyha-
zunk életében elérkezett tehát azon időpont, hogy az 
oly régi idő óta táplált és mélyen érzett egyesülésnek 
és szorosabb együvé tartozásnak szép eszméi és tervei, 
az egyházkerületek között a zsinat utján immár megva-
lósulást nyerhessenek, s törvények altal egyetemesen 
kötelezőleg allapittassék meg ref. egyhazunk azon orga-
nikus egysége, mely egyedül van hivatva egyetemes 
egyházunk védeímezésére és boldogitására. Ezen esz-
méktől vezéreltetve jart el megbízásában az egyetemes 
konvent, ezen elveknek kell véleményem szerint továbbra 
is vezér- és irányadóknak lenni egyházunk minden mű-
ködésénél ; mert csak ugy teljesítheti egyetemes ref. 
egyházunk magasztos hivatását ; mely is nem más mint 
a valódi keresztyéni elveknek, az isten országának ter-
jesztése, hazánkban a józan felvilágosodás és a magyar 
nemzetiség erősbitésére. 

Egyetemes egyházunk legszentebb érdekeit a Ft. 
egyházkerület figyelmébe s bölcseségébe ajánlva, az 
alkotmányozó nemzeti zsinatra ezen meghívásomat 
azon óhajtásommal zárom be : a mily nehéz és küzdel-
mes volt ref. egyházunknak régi múltja, legyen ép oly 
mértékben megnyugtató, eredményekben gazdag és bol-



dogitó a jövendője. — A békesség, szeretet és egyet-
értés szent lelke vezérelje és ihlesse meg minden tet-
teinket ! 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Egy uj népiskolai alkotmánytan.*) 
I. 

Az előttünk fekvő munka a sárospataki ref. fő-
iskolai irodalmi kör cége alatt jelent meg. 

Az emiitett társulat, melynek tagjai nagyobbára 
sárospataki ref. főiskolai és állami tanitóképezdei tanárok, 
1874 óta fáradozik a szellemi erők egyesilése altal 
Sárospatakon oly irodalmi központot teremteni, mely 
míg egyrészről a tiszáninneni ref. egyhá/kei iílet által 
elfogadott s az országos tantervvel is ö»s/hangzásba 
hozott tankönyvekkel látja el a gymnáziumokat és 
népiskolákat, másrészről hathatós támogatásával lehetővé 
teszi magasabb értékű és egyetemesebb érdekű művek 
megjelenését is. 

A kör működése már eddig sem volt sikertelen. 
Ezentúl pedig még több reményt köthetünk működésé-
hez, minthogy szervezetében legutóbb igen előnyös 
változások történtek. Hatásköre ugyanis kiszélesiltetett, 
tevéken) ségének akadalyai részben elháríttattak s az 
egyházkerülethez, és a ref. főiskola gazdasági ügyeinek 
vezetésével megbízott közegekhez való viszonyát any-
nyiia amennyire tisztázták. Mindezekhez járul azon 
körülmény, hogy ügyeinek vezetését legújabban Bokor 
József akad. tanár vette át, ki ifjú erővel, az egylet 
üdvös hivatásatói áthatva igen sokat tehet a kör érde-
kében. 

Amig azonban a körnek saját pénztára nem lesz, 
amíg anyagi tekintetben a főiskolai kormányzat befo-
lyása alatt all : addig — akármilyen tökéletes legyen is 
különben a szervezete s akármilyen lelkesedéssel és 
buzgalommal vezessék is ügyeit az arra hivatottak — 
nem szerezhet magának annyi önállóságot és annyi 
erőt, amennyire szüksége volna, hogy céljanak minden 
tekintetben megfelelhessen. Hogy a kör cége alatt 
magasa b értékű tudományos művek is megjelenhes-
senek s hogy egy tudományos folyóirat megindítása, a 
ri'gi jóhirű ,Sárospataki Füzetek* felelevenítése által a 
kör valódi szellemi központtá váljék : erre nézve a kör, 
derék uj elnökének kezdeményezése folytán a szüksé-
ges lépéseket a tiszáninneni ref. superinlendentiánál 
immár meg is tette. S már most az egyházkerület 
bölcseségétől és nagylelkűségétől fugg a kör további 
működésének iránya és terjedelme. 

*) A m a g y a r p o l g á r i j o g o k c s k ü t e l e s s e ' g e k i s m e r t e t é s e . ( A l k o t 

m á n y t a n . ) N é p i s k o l á k s z á m á r a . A s á r o s p a t a k i r e f . f ő i s k o l a i „ i r o d a l m i 

k o r " m e g b í z á s á b ó l i r t a ]'inki K Bálint. S á r o s p a t a k . N y o m . S t e i n f e k l 

l i é l a . a re f í o i s k o l a b e t ű i v e l , 1 S S 1 . A r a k u t v e 2 7 k r k ö t e t l e n 20 k r . 

Ez ideig az irodalmi kör nagyobbára csak gym-
náziumi és népiskolai tankönyvekkel gazdagította az 
irodalmat. E tankönyvek különösen a tiszáninneni supe-
rintendentiában el vannak ugyan terjedve meglehetősen, 
de még sokkal kelendőbbek lennének, ha az esperesek 
az egyházkerületnek azon határozatát szigorúbban vég-
rehajtanák, mely szerint a kerületi népiskolákban a 
Sárospatakon kiadott tankönyvek használandók. A ne-
vezett egyházkerületen kivül a többi egyházkerületek 
iskoláiba, sőt a főváros népiskolaiba is be van véve 
egyik-másik sárospataki tankönyv. 

A sárospataki irodalmi kör bélyegével ellátott 
tankönyvek meg is érdemlik, hogy minél szélesebb kör-
ben elterjedjenek; mert szigorú bírálaton mennek azok 
keresztül, mielőtt napvilágot látnának. 

A bírálatot Viski Krüzselyi Bálint jogtanarnak 
most megjelent tankönyve szintén kiállta. S minthogy 
a bírálók közt volt e sorok írója is : bizonyságot lehet 
felőle, hogy a tankönyv nem elhamarkodva, nem gyá-
rilag, hanem előre megvitatott és megállapított terv 
szerint, kellő figyelemmel és alapossággal készült. 

Néhány évvel ezelőtt a Dárday által szerkesztett 
Közigazgatási Lapokban és a Prot. Egyh. és Iskolai 
Lapban a magyar nyelven megjelent alkotmánytani 
kézi könyveket ismertetvén, kifejtettem az alkotmánytan 
módszerére és tananyagára vonatkozó nézeteimet. Ezen 
nézeteimhez ma is ragaszkodom, annyival inkább, mert 
azóta már e téren alkalmam volt magamnak is közvet-
len tapasztalatoka' szerezni Egy, már régebb idő óta 
forgalomban levő alkotmánytani kézi könyv ujabb ki-
adását rendeztem ugyanis sajtó alá, megjegyezvén, hogy 
annak általam egyátalaban nem helyeseit módszeréért a 
felelősséget: nem vallaltam magamra. A mult évben 
pedig a fővárosi tanítók felszólítására, az általuk kiadott 
népiskolai olvasókönyvbe több olvasmányt készítettem 
a/, alkotmánytan köréből. 

Ma is, sőt ma még inkább hiszem és vallom, hogy 
az alkotmánytan földolgozása népiskolák számara olyan 
feladat, melynek sikeres megoldása míg egyrészről jog-
és államtudományi alapos ismereteket, másrészről rend 
kivül finom paedagogiai tapintatot és népies előadasi 
tehetséget föltételez. A ki ezekkel az ismeretekkel és 
tehetségekkel nem bír, az ne fogjon alkotmánytan 
írásába, mert vállalatával okvetlenül kudarcot vall. 

Már magában a tananyag megválasztása rendkívül 
nehéz, annyival inkább, mivel e tekintetben az író 
teljesen saját ismereteire és belátására van utalva. A 
nép- és ismétlő iskolákban való tanításról intézkedő, 
1877. aug. 26-kan kiadott miniszteri rendelet is az 
alkotmánytan anyagára nézve mindössze annyit mond, 
hogy az alkotmánytan tartalmát „a haza alkotmánya s 
a polgári legfontosabb jogok és kötelességek főbb 
vonalai ' képezzék. Nagyon okos és helyes beszéd, csak 
az az egy baja van, hogy nagyon kevés szóval van 
elmondva. Hiszen azt mindenki tudja, hogy népiskolá-
ban a alkotmánynak csak , főbb vonalait* kell tanítani ; 



de azt már századik ember sem tudja eldönteni, hogy 
melyek hát azok a kiemelendő főbb vonalak, melyekből 
a gyermek fantáziája képet alkothat magának arról a 
különös, bonyolult szervezetről, amit ugy neveznek, hogy 
alkotmány. 

Hogy ezeket a főbb vonalakat megállapíthassuk, 
mindenek előtt tisztába kell jönnünk azzal, hogy kik-
nek és mi célból tanítjuk az alkotmánytani? 

Az alkotmánytani leendő polgároknak tanítjuk, a 
kiknek egyrésze, még pedig legnagyobb része egész 
életére megelégszik azon ismeretekkel, amiket a népis-
kolában szerez meg magának; egy másik, már jóval 
kisebb része lépi at csupán a középiskolák küszöbét, 
hogy azokban ismereteit kiszélesítse, s a legkisebb rész 
adja magát tudományos pályára. 

Jelenleg fenálló közoktatási rendszerünk szerint 
azok, akik gymnasiumot vagy reáliskolát végeznek — 
hacsak a középiskolai tanfolyam absolválása után jogi 
pályára nem lépnek, vagy ha magánszorgalom utján 
nem bővitik ki jogi ismereteiket — az alkotmánytanból 
csak annyit fognak tudni, amennyit az elemi népiskolá-
ban tanultak ; ugyanez áll a tanulók azon legnagyobb 
részére is, akik az elemi iskolakat bevégezvén, az eke 
szarvat fogjak kezükbe vagy pedig műhelyekben és bol-
tokban húzódnak meg. 

Mar most a cél, amit az alkotmánytan tanításával 
el kell érnünk, az, hogy a népiskolai növendék különö-
sen azon alkotmányos intézményeket, melyeknek fen-
tartasában mint leendő polgár ő maga is majdan direkte 
közre fog működni s azon jogi intézményeket, melyek 
a közéletben leggyakrabban előfordulnak, — annyira 
megismerje, hogy ha iskolait tovább nem folytatja is, 
a népiskolában szerzett alkotmánytani ismeretei alap-
ján polgári jogait öntudatosan gyakorolhassa s az egy-
szerűbb jogügyletekben képes legyen a saját Iában 
is megállni. Természetesen ugyanakkor, amikor ezen 
célra törekszünk: a gyermek jogérzületét is igyekszünk 
minél inkább fölkelteni s amennyiben tanításunk egyik 
célját elértük, a másik, t. i ez utóbbi, eo ipso megva-
lósul ; mert egyik a másiknak föltétele. 

Mennyit és mit adjunk tehát az alkotmánytanból 
a népiskolai növendéknek ? 

Mivel a tananyag megállapításánál a növendékek jö-
vendő élethivatása és a tanitas most jelzett céljai az 
irányadók : ennélfogva főképen azon alkotmányos intéz-
ményekre kell súlyt fektetnünk, amelyek által a leendő 
polgárok a közhatalom gyakorlásaban majdan részt vesz-
nek. Az alkotmányosság egyik fő alapelve tudvalevőleg 
az, hogy a nép és az államfő az államhatalom gyakor-
lásában egymással megosztoznak. Ezen elvből folyólag 
a törvényhozó hatalomnak a nép főképen a képviselő-
választási jog gyakorlása által válik részesévé; a kor-
mányzó hatalom gyakorlásába minden egyes polgár a 
helyi önkormányzati orgánumok, különösen a községek 
utján foly be közvetlenül; végre a birói hatalmat a pol-
gárok az úgynevezett népbiróságokban: az esküdtszé-

kekben és békebiróságokban gyakorolják. E szerint az 
alkotmánytanban legtüzetesebben a választási rendszer, a 
községi élet és a népbiróságok tárgyalandók. 

Ami pedig az egyes jogintézményeket illeti, ezek 
közül főképen azokat kell kiemelni, amelyekben a leendő 
polgár önmagára lesz utalva s amelyekben — ha t. i. 
ért hozzájuk — bizonyos tekintetben Önállóan, ügyvéd 
nélkül is eljárhat. Például ilyenek a végrendelet, a 
gyámság és gondnokság, telekkönyvi ügyek, váltó 
stb. stb. 

Krüzselyi Bálint alkotmánytanának egyik legfőbb 
előnye, amely által messze felülmúlja az eddig megje-
lent hasonló tankönyveket, épen abban áll, hogy a most 
jelzett elvek szerint készült. A kis munkának majdnem 
egynegyed részét képezi a községről és a járásról 
szóló szakasz. Mig egyéb intézményekkel szerző egy-
egy §-ban végez: a községi életet például a községi 
törvény alapjan részletesen ismerteti, külön-külön fejeze-
tekben tárgyalván először általában a községek külső 
szervezetét, azután a képvise'ő-testület jogait, a községi 
elöljáróság teendőit stb. stb. 

Altalaban Krüzselyi az anyag kiválasztásában igen 
ügyesen s amit különösen ki kell emelnünk, teljes önál-
lósággal járt el. Meglátszik, hogy jogász, aki a dióhéjba 
szorítandó óriás anyag minden részletét kellő alaposság-
gal ismeri. A tananyagnak emez alapos ismerete az, 
ami egy tankönyv írásához nélkülözhetlenül megkíván-
tatik s ha még ebez, — mint Krüzselyinél, aki közmeg-
elégedésre, szép sikerrel már évek óta foglalkozik 
a tanítás mesterségével,— paedagogiai tapintat is járul : 
akkor bizhatunk benne, hogy az iró el fogja találni, mi-
ből mennyit adjon ? 

Ballagi Géza. 

B E L F O L D . 

A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése. 
Révész Bálint püspök ur a kerületi közgyűlést 

rövid fohászszal megnyitván : egyfelől szomorú kötelessé-
get teljesített, midőn bejelenté néhai Dr. Révész Imré-
nek hirtelen bekövetkezett halálát; másfelől örvendetes 
hirnek volt hírmondója, midőn előadta, hogy a király a 
ref. alkotmányozó zsinat megtartását megengedte. 

A gyűlés további folyamában jelenté a püspök ur, 
hogy ab.e . dr. Révész Imre elhunyta folytán üresedésbe jött 
levéltárnoki hivatalt ideiglenesen Tóth Sámuel főjegyzőre 
bizta ; mely intézkedés helyesléssel tudomásul vétetett. 
Ezután egy küldöttség választatott, melynek feladata, 
hogy a levéltárt megvizsgálván, annak jelen állapotáról 
kimerítő jelentést terjesszen elő. 

Ezután püspök ur azon szép indítványt terjeszti a 
gyűlés elé, hogy dr. Révész Imre emlékének megörö-
kítésére Révész Imre társaság cím alatt társulat alakittas-



T A t. c. szülék és gyámokhoz a budapesti 
állami közép ipartanoda igazgatóságától. Hogy azon 
iparos tanoncok és segédek is — a kik régebben 
valamelyik közép iskolának csak két—három osztályát 
végezték s azóta a gyakorlatban vannak — beléphessenek 
az állami közép ipartanodába : felkéretnek a t. c. szülék 
és gyámok, hogy a felvételi vizsgát illető felvilágosítás 
ért mielőbb szíveskedjenek az igazgatósághoz fordulni, 
hogy az érdekeltek a jövő tanév elején tartandó felvételi 
vizsgára kellően elláészülhessenek, mert csak sikeres vizsga 
alapján vehetők fel. 

* Gyászhír. Jncefi Dénes derzsi unitárius lelkész 
neje, homoródalmási Sándor Zsuzsánna, élte 44-ik, 
boldog házasságuk 25-dik évében, hirtelen elhunyt. 
Béke poraira ! 

Az Ass icuraz ioni Generá l i 49-ik évi mérlege la-
punk mai hirdetési rovataban található. E szerint 1880. 
évben a díjbevétel 10.595,506 frt 76 krra rúgott kész-
pénzben, a tűzkár-osztaly díjkötvény tárcája 1.606,933 
frt 61 krral emelkedett s most 13.676,187 frt 60 kr. 
Az 1880-ik évben e biztosító társulat 8.004,562 frt. 
73 krt fizetett ki a károkért, ebből Magyarországra 
1.785,209 frt 36 kr. esik. A társulat által kezelt tőkék 
jövedelme a mult évhez képest 128,451 frt 98 krral emel-
kedett 994.042 forint 92 krra, az értékpapírok árfolya-
mának hullámzása miatt alkotott tartalék emelkedett 
211.187 frt 71 krral 500.046 forint 3 krra. A múlt év-
ben kibocsátott 1000 drb. uj kötvény által a társulat 
alaptőkéje 1 .050,000 frttal emelkedett , az ezen részvé-
nyekre befizetett agió 1 .009,340 frt egészen a tartalék-
alap javára íratott . Az élet biztosító osztály tárcája 
62,109,045 frt 67 kr. tőke és 166.724 frt 45 kr. rente, 
ez osztály tartalékalapja 15,449,019 frt 78 kr. A társu-
lat a 315 frttal befizetett részvényekre ez évben 180 frank 
osztalékot ad aranyban. Az igazgatótanácsba ez évben 
beválasztották Hegedűs Sándort is. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz. prot . á r v a h á z részére : Mészöly Győző 

alcsuthi ref. leik. a confirmándusok részéről I frt 52 kr., 
(Ehhez já ru l tak : Bárányos Gáb. 10 kr., Bárányos Istv. 
10 kr., Takács Ján. 10 kr., Csereklei Ján. 10 kr., Német 
Eer. 10 kr , Tóth Eer. 4 kr., Tóth Laj . 10 kr., Mészáros 
Józs. 4 kr., Komáromi Lidia 20 kr., Bárányos Lidia 10 
kr., Kis Maria 20 kr., Bárányos Lidia 10 kr., Keztyüs 

Maria 4 kr., Mészáros Lidia 5 kr., Pál Mária 10 kr., 
Mészáros Katalin 4 kr., Szecsődi Mária 1 kr., Pap Erzsébet 
4 kr., Molnár Mária 2 kr.) — Kovács József görgetegi ref. 
leik. 2 frt. (Ehhez já ru l tak : Bencze Illés 6 kr., Balog 
Fer. 8 kr., Barnók Ján. 6 kr., Bali Fer. . 15 kr., Balog 
Józs. 10 kr., Bausz Józs. 10 kr., Nagy Mih. Kata 10 kr., 
Tót Kata 10 kr., Magyar Kata 20 kr., Kovács Lidi 
10 kr., Tó t Lidi IO kr.. Kis Mih. Lidi 10 kr., Mikó 
Rebeka 10 kr., Kovács Erséb. 10 kr., Perselybe gyűlt 
23 kr., Egyh . pénztár 32 kr., és a postadíj.) — I.ükő Béla 
e, megyei dekán a tornai ref. e. megye részéről az 
1880-ik évi járulékot, 6 frtot. — Bocsor Béla szóládi 
ref. s. leik. maga részéről 3 frt 40 kr. 3 confirmándus 
részéről 60 kr. — Dömötör Lajos bölcskei ref. leik. 
confirmándusok részéről 30 kr. — Békássy Józs. séllyei 
ref. leik. confirmándusok részéről 2 frt 25 kr. (Ehhez 
j á ru l t ak : Martin Józs. 10 kr., Göndör Ján. 10 kr., Kováts 
Ist. 20 kr., Kisfali Sánd. 10 kr., Kisfali Dani 10 kr., 
Mihó Józs. 15 kr., Göndör Ist. 10 kr., Göndör Józs. 10 
kr., Varga Ján. 10 kr., Göndör Éva 10 kr., Molnár Juli 
10 kr., Rákótzi Sára 10 kr., Bencze Sara 10 kr., Nagy 

Juli 10 kr., Dani Juli 10 kr., Máté Zsófi 10 kr., Gyenis 
Sára 10 kr., Kovács Zsófi 10 kr., Nagy Zsófi 10 kr., 
Pap Juli 10 kr., Geri Sára iokr . ) és Erőss Lidia lelkésznő 
75 kr. — Biczó Pál pátkai ref. leik. a confirmándusok 
részéről 3 frt 10 kr. - - Veres Benő nagy-korpádi ref. 
leik. 2 frt 10 kr., (Ehhez járu l tak: Pap Józs. 10 kr., 
Kőrös Ist. 15 kr., Vajda Mih. 20 kr., Kontra Józs. 10 
kr., Kovács Ist. 40 kr., Hollósi György 20 kr., Német 
Fer . 10 kr., Pál Juli 10 kr., Szakács Erzse 10 kr., Iványos 
Erzse 10 kr., A . Kontra Erzse 10 kr., F. Kontra Erzse 
5 kr., Cserti Zsuzsa 10 kr., Tóth Karolina 20 kr.). — 
Medgyasszay Vince kalozi ref. leik. 1 frt. (Ehhez járul-
tak : Tüdő János 10 kr , Komáromi Sándor 2 kr., Csőgör 
Mihály 2 kr., Ács Mihály 3 kr., Borbás István 4 kr., 
Csákvári Zsuzsa 2 k r , Csákvári Zsuzsa 2 kr., Kovács 
Juli 2 kr., Varga Erzse 2 kr., Ferenczi Zsuzsa 2 kr., 
Dóka Juli 2 kr., Sajtos Zsuzsa 4 kr., Ferenczi János 2 
kr., Szabó Erzse 2 kr, és a lelkész 59 kr ). Szerk. 

A szen tendre i Ínséggel küzdő l e á n y e g y h á z ré-
szére : A derecskei ref. egyház t. Biró Antal ref. leik. 
úrnak közbejárásával 10 frt, Szilády János feketehegyi 
ref. leik. úr 10 fit, Gulya Lászlóné úrhölgy Kükül-
lővárról 1 frt, külső-somogyi ref. egyházmegye köz-
gyűlésén 16 frt 80 kr., Luppa Péter orsz. képviselő 
gyűj tő ívén 32 frt, Jakab István gyógyszerész úr 5 frt, 
Mester Károly orvos úr 5 frt, Csanady István kir. járás-
biró 1 frt. Sedivy János, sz.-endrei ref. h. lelkész. 

PÁLYÁZAT 
Steltzei* ZDáuniel-féle ösztön_clijak::ra_ 

A győri ágost. hitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt lévő ^Steltzer Dániel alapítványból^ 
40 frttól 100 frtig terjedő ösztöndíjakra az 1880/1-ik isk. évre pályázatot hirdet. 

Folyamodhatnak: ágost. hitv. ev. árva, szegény, győri jó magaviseletű szorgalmas tanulók, 
különösen a Steltzer vagy Ráth családhoz tartozók, bárhol tanuljanak. 

A folyó isk. év első feléről szóló tanodai, úgy a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot 
tanúsító bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok f. évi május hó végéig alulírotthoz intézendők. 

G y ő r , ápr. 24-én 1881. 
Dr. Beliczay Elek, 

'2 3 a g y ő r i á g o s t . h i t v . e v . i sk . b i z o t t s á g e l n ö k e . 

Felelős szerkesztő és kiadó t u l a j d o n o s : IDr. Ba-lla^l Iŝ CÓX. DEÜTSCII M.-féle művészeti intézet Budapext. 



Í. kir. szatafla CASSicurdZiuui liöumiu niüsiuGii. 
Negyvenkilenczedik számadás az 1880-ik évre. 

I. Tűzbiztosítás! ágazat. 
D i j t a r t a l é k - á t v i t e l az 1S71Í. dec. lió 31-én folyó b i z t o s i t i s o k u t án 
1880-ban k ö t ö t t b i / t o s i i á í o k u tún befo ly t d i j ak a v i s sz tö r lés levonásával 
Hasonlóan a korábbi é v e i b e n kö tő i t b i z t o s í t á s o k é r t 2G6H72V.43 
L e v o n v a : a v i s sza tö r l e sz t e t t é s há t r a l evő d i j a k a t 287140.75 
Az év fo ly tán b e v é t e t e t t 

Vísszbiztosi tás í d i j ak 

Levonva : az 1880. dec. 31-én folyó b iz tos i tások d í j t a r t a l é k á t 
Az év t i sz ta d í jösszege 

K á i t é r i f é s e k uz év fo ly tán a v isszbiz tos i tók r é szének levonásáva l 
Az 1880. dec . 31-én tüggő károk t a r t a l é k a , a visszbizt . r é s zének lev. 

L e s / á m i t v a : az 1879. dec. 31-én még folyóvá t e t t kár ta i t a l é k o t 
Marad 

r r c v i s i ó , adó és kö l t ség 
^^ Nyerő-ég 

?. Tengeri- éN szállítniáiiy-hiztnsitási ágazat. 
Dij ta i t a l ék -á tv í t e l az 1879. dec 31-én folyó b i / tos i t ások u t á n 
1880-lian kö tö t t b iz tos í tások u t án befo ly t di jak a v i ssz tör lesz tés levon 
Vísszbiztosi tás í d i j ak 

L e v o n v a : az 1880. dec . 31-én folyó b iz tos í tás >k d í j t a r t a l é k á t 
Az év t i sz ta d í j ö s s z e g e 

Levonva : az év fo lvtán k i f ize te t t k á r t é r í t é s e k e t a visszbizt . r é szének lev. 
Az 1880. dec . 31-én függő károk t a r t a l é k a , a v isszbiz t . r é szének lev. 

L e s z á m í t v a : az 1879. dec. 31-én még folyóvá t e t t k á r t a r t a l é k o t 
Marad 

Provis ió , adó é s kö l t ség 
N y e r e s é g 

3. •Iritkár-blütoüitáNi ágazat. 
1880-ban kö tö t t b iz tos í tások u t á n befo ly t d i j ak a v i ssz tör lés levonásáv . 
Levonva : a v isszbiz tos i lás i d i j a k a t 

Marad 
A z év fo ly tán k i f i ze t e t t k á r t é r í t é s e k , a v i s szb iz t . r é s z é n e k levonásáva l 
T a r t a l é k a az ' 1880 . dec . 31 én l e számolásban lévő k á r o k n a k 

L e s z á m í t v a : az 1879. dec . 31-én még folyóvá t e t t k á r t a r t a l é k o t 

Provis ió , adó és kö l t ség 

f o r i n t k 

2940550 

2373581 ,08 
5311132 4' 
1S09775 07 
35043$G 7! 
1573921 01 

205ifl95 Ri 
422901 2i 

2479997 14 
328178 172 

2 t 6 Í M 8 4-' 
100492Ü 28 

TonOC k 

625643 2: 
337374 '29 
288208 i9(] 

57127 ICC 

212012 ,22 
107300 ; 

" 3 1 9 9 1 2 90 
149749 |Q5 
170103 91 

71281 74 
_ . _ _ J 

f o r i n t jki 
2007iífií '85 

4'HS17 74 

1739290 3 
920 ,10 

1740210 II 
I754 12 

1738450 '34 
190018 99 

fo r in t 
1540031 

1930435 
3470470 

3150717 
313722 

fo r in t 
6t 124 

230841 
292905 

241445 
51520 

f o r i n t 

1929075 
llTsíil 

a) Tőkék utáni jövedelem. 
A t5kék k a m a t j a es j ö v e d e l m e 
Levonva : K a m a t - á t v i t e l az é l e t -b i z to s í t á s f e l o sz t andó nye re inéuye u t á n 

„ „ a t o n t i n - o s / t á l y n k u t án 
» „ a h iva ta lnokok nyugd í j p é n z t á r a u t á n 
„ „ a h i v a t a ' n o k o k e l lá tás i p é n z t á r a u t án 
„ „ az é le tb iz tos í t á sok u t a n l t . l eszámolás 

1) h a l á l e s e t r e 
2) megé ré s i e s e t e k r e és e lha la sz to 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 en é l e t j á r a d é k o k r a 

Maradvány 

b) Xyereség- és Veszteség-számla. 
N y e r e m é n y - s z á m l a á tv i t e l 1879-röl 
Kétes köve te lések t a r t a l é k á n a k á tv i t e l e 
N y e r e s é g a tüzb íz tos i t á s í ágaza tbó l 

„ a szá l l í tmánybiz tos í t ás i ágaza tbó l 
„ a tőkék jövede lmébő l 

N y e r e m é n y - s z á m l a különböző fekvőségekbó l 
„ a I t . mér l egbő l 

Vesz t e ség a b e h a j t h a t a t l a n k ü n l e v ö s é g e k b ő l 
Ké tes köve te lé sek t a r t a l é k a 
Vesz teség a j é g k á r b i z t o s i t á s i á g a z a t b ó l 
T a r t a l é k az a r a n y b a n fizetett osz ta lék számára 

N y e r e m é n y 
Levonva : A részv. r é s z v é n y e n k i n t j á r ó 29.40 r end . osz t . 5000 részv . u tán 

Marad nye reményü l 

202328 f r t 2G kr 

133770 f r t 01 k r 

forint kr 
1223 80 

Hortoti' — 
313722 SI 
' 51520 24 
312141 18 

44799 85 
1.12510 2^ 
12764 il 
800°0 

413861 i 22 
200001 -

Ebből l e számí tva a/, a lapszabá lyok sze r in t 
a) a n y e r e m é n y t a r t a l é k r a 10 százaléktó l í 

k e v e s e b b az 1879-iki évről 1223 f r t 80 kr. 
n y e r e m é n y , | { . z á r s z á m a d á s 132510 f r t 21 k r . 

128558 f r t 25 kr. 
b) az igazga tóság a l apszabá lysze rű 12 száza lékos j u t a l é k a 

T r i e s t , 1881. ápril 9-én. 

19552 
7950 
7734 
1151 

354690 
235725 

55097 

f o r i n t 

526025 33 

11855 82 
33099 82 

f o r i n t |ki 
994042 9: 

681901 
312141 

f o r i n t |k 

409328 2 
147000 
202328 

Az „Assicurazioni Generáli" igazgatósága: 
Morpurgo G. — Pesaro Maurogonato J. — Amb. di S Halli — V di S. Segré 
- Ür. Calabi R. — Gidoui G. — Goldscliuiiedt L. — Levi A. A. — Todros K 

Kesso M. vezér-titkár 

f. KlelkiztoMÍtáHoli lialál esetére. 
1879-1 öl á t v i t t d i j i a i t á ék 
A d í j t a r t a l é k n a k 4 s / .á /ulékos k a m a t j a 
Dijak és i l le tékek 
919 ha lá l e se t k i f ize tése 

Az 18S0 dec. 31-én még függő ká rok t a r t a l é k a 

Leszámí tva az 1879-rőli kai t a r t a l éko t 

L e s z á m í t v a : a visszbiztosi tók r é szé t 
Tör lesz tések a vi-sv.v/*ái l ók . r i s t o rná l t 3,030.056 f r t 50 k r . t őke és 

3102 f r t 12 kr. évi j á r a d é k u lau 
Visszbi, to- i lás i diiak 1.708.350 f r t 12 kr. \ i s í zb iz tos i to t t öSs /egre 
188 i - r e á tv i endő d í j t a r t a l é k 50,088.083.41 b iz tos í to t t töke és 57.152.97 

j á r a d é k í t á ' í 2nXJ8 i> i r cá r a 9,494.312 fi t 91 kr. 
Leszámítva : a visszbiztosi tók részé t 2(19 914 l i t 10 kr. 
A b z tos . to t tak n y e r e m é n y t é s z e az 1879-ki mér l eg szer int 

Fö lös leg 

l o i i n t kr 
8S07200 SI 

315090 07 
2077121 30 
1103961 49 

iior.s:; j,74 
127 1575 2 ; 

105270 |47 
110:1298 

28000 
ÍŐ8Í 
349781 

59277 

9284308 
00030 108 II357' 

Í58Ö2I 

229.928.51 
5.79G.49 

'£. lliztosifások a megérés <>seiére uz elhalasztott 
é I e t.f n r ad é k « k h oz zá » sr. a ui i t asá va 1. 

A ta1 t á l é k a l a p á tv i t e l e l«79-ből 
A t a r t a l é k a l a p n a k 5 száza lékos k a m a t j a 4,598. 70.20 

4 „ 144.912.34 
Di jak és i l l e tékek 
Kif izetet t e s e d é k e s tőkék 
Töi l e sz tesek , v i s szavásá r l á sok és vissz oldot t d i j ak 806.415 f r t 02 kr . 

tőke és 808 f r t 20 kr . évi j á r a d é k u tán 
1881- re á tv i endő d í j t a r t a l é k 12,020.902 f r t 23 kr . b iz tos í to t t tőke é s 

15,042 f i t 11 kr . évi j á r a d é k u t án b iz tos í tva 7113 bá rcá r a 
Fölös leg 

S Feltétlen életjáradék. 
Átvi te le az 1879. t a r t a l é k n a k , bizl . 157 805.29 kr. évi é l e t j á r a d . 657 bá rcán 
Ennek 4 száza lék tó l í k a m a t j a 
Beliz. tőkék i s i l l e tékek 24 é l e t j á r a d . szerződés u tán . É l e t j á r a d . ki fiz 
\ i s szavá l tások 
1881-re á tv iendő t a r t a l é k bizt. 146.705.34 kr. é l e t j á r a d é k u t án 622 b á r c á r a 

' Fö lös leg 

A IC. mérleg: nyereség- és veszteség-számlaja. 
É l e t b i z t o s í t á s o k r a h a l á l e s e t r e Fölös leg 
b i z t o s í t á s o k m e g é r é s e s e t e i r e és e lha la sz to t t é l e t j á r a d é k o k 
F e l t é t l e n é l e t j á r a d é k o k Fö lös leg 
Provis ió és k ö l t s é g 
Orvosi t i s z t e l e t d i j a k 

N y e r e m é n y 
Ebből l evonva az a lapsz . é r t e im. 10 száza léko t a n y e r e m é n y - t a r t a l é k jav . 

T i s z t a n y e r e m é n y 

fo r in t 

4743482 

235725 
499056 

T 45S277 

114616 

4883277 

f o r i n t 
1377429 12 

55097 |16 
7179Ó 

— 151976 
1281373 21 

f o r i n t 
458021 

22493 
70967 

38*39I 03 
15817 43 

5450171 
22193 

1504317 

1433349 
7»967 

foi int 

551482 

HU >08 
147273 

14727 
1325 10 

V A G Y O N . 
1. A r é s z v é n y e s e k b iz tos í to t t adós leve le i 
2. Inga t l an vagyon : 

a) V á r o s i t e lkek ^ 
b) Mezőgazdaság i b i r tokok j t e h e r m e n t e s 

S. Mezőgazdasági a". 1880. d e c e m b e r 31-én m é g el n e m a d o t t t e rn i ekek 
az i n t é z e t b i r tokaiból 

4. Kölcsönök é le tb iz tos í tás i könyvek re 
Akt iv é l e t j á r a d e k o k és j e l zá log á l ta l b i z tos í to t t , a b i z t o s í t o t t a k 
ha l á l akor f e lveendő tőkék v é t e l á r a 

5. Kamatozó j e l zá log i l ag b iz tos í to t t tőkék az o s z t r á k - m a g y a r á l l amban , 
zálogosztá lyt illetők k izárásával (a lapszab. 1. rész e beti'i) 

6. Kmnatozó , je lzá logi lag b iz tos í to t t lőkekö lcsönök f ekvóségek re Olasz-
országban a j e l z á logos / t á l yé k izárásával 

7. biz . tosi tékoi t kölcsönök l e t é t e m é n y e z e t t á l lam- és más egyéb e r t e k 
pap í rok ra 

8. É r t é k p a p í r o k , k e r e s k e d e l m i - és i pa r - r é sz vé nye k , jegyzék s ze r in t 
( A m e l l é k l e t i 

9. Váltók a t á r c á b a n 
10. l i lőlegek a j e l zá log osztály r é s z é r e 
11. Kü lön fé l e bankok és h i t e l i n t é z e t e k n é l folyó számlában le te teraé^ 

n y e / e t t pénzek 
12. 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 t i és velerteei igazgatósági pénz-

t á r a iban 
13. Ugyanaz a fiókok p é n z t á r a i b a n 
14. Maradvány visszb ztosi tók szán Iáiból 
15. Maradvány az in téze t fiókjainak számláiból 
16. M e g h a t á r o z o t t ide jű é U t b u t o s i t á s i d í j r é s z l e t e k 
17. Adósok kü lönfé le c jmek a la t t 
18. Butorza t és vaspénz tá rak áz intAzet oS&zes i i 'odáibati , cég táb lák , 

p a p í r és nyomta tványok a r a k t a r a k b a n 

4330218 68 
3096101; 42 

1707048 20, 
I 

08702 64 

f o r i n t 

3675000 

742C385 

95061 

1776110 

2456469" 

485782 

149407 

0115792 
6794<>4 
180706 

1901846 
143712 
181184 

.4279 14 
778382 
024152 
457939 

79806 
28061986 

T A H T O Z Á S . 
Alaptőke 
Az A . leszámolás n y e r e m é n y - t a r t a l é k j a 
Ugyanaz a ü t . l e számolásná l 

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 z é s r e álló r endk ívü l i n y e r e m é n y t a r t a l é k 
T a r t a l é k a l a p k é t e s k ö v e t e l é s e k é r t 
D í j t a r t a l é k az A leszámolás még 1880. d e c e m b e r 31-én folyó 
b i z t o s í t á s á r a : 

a) t ű z b i z t o s í t á s r a 
b) t e n g e r t é s szál l í tás i b iz tos í t á s ra 

D í j t a r t a l é k a I I . l eszámolás még 1880. d e c e m b e r 31-én folyó bizto-
s í t á s á r a : 

a) h a l á l e s e t r e 
b) megérés i e s e t r e és e lha l a sz to 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 

T a r t a l é k , b e j e l e n t e t t ^ de még d e c e m b e r 31-ig le nem számolt k á r -
e s e t e k r e : 

a) tü b iz tos í tás i ágaza t 
b j t enge r i és szál l í tás i b iz tos í tás i ágaza t 
c) j é g k á r el leni b iz tos í tás i ágaza t 
d) é l e tb iz tos í t á s i á g a z a t 

Osz ta lék-a lap az é l e t b i z t o s í t á s r a nye re inényrész l e t t e l 
A T o n t i n o sz t á lyok v a g y o n a kamatbizto.- i tás -a l 
A h iva t a lnokok n y u g d í j p é n z t á r á n a k vagyona 
A h iva ta lnokok e l l á t á s i p é n z t á r á n a k vagyona 
Maradvány a v i sszb iz tos i tók S7ámláiból 

„ az in t éze t fiókjainak számláiból 
Kü lönfé l e h i t e lezők 
R e n d e s c sz t a l ék a részvényesek számára 
Fcl i i losz t ' i lék 
A ké t igazga tóság r é sz i l l e t éké 
Nye remény- fö lö s l eg az 1881-ki á tv i t e lhez 
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hó i-ső napjara betöltik: azok ugyanazon folyó évre 
má" lukmát fizetni kötelesek* (I. 1875-iki j. k. 23. lap.) 
A hivány azt mondja : a mely évben bele lépnek, tehát, 
ha novemberben lép is a 16 ik évbe, köteles a lukmaval, 
nem pedig a ki novemberben betölti a 16 ik évet ; ez 
nagy külömbség. 

Továbbá az is megvan a hivanyban: őröltetés a 
mennyi szükséges. De a híveknek az is teher levén, ké-
relmökre az e. m. gyűlés elhatározta, hogy a lelkész 4 
szernél vagy 6-szornál többet nem küldhet malomba 
(1, 1876. j. k. 23-ik 1. 3. p.); ha többször szükségli az 
őrlést, küldje a maga költségén. 

Az említett dijjlevél szerint végül a lelkésznek 12 
erdei öl hasábos tűzi fa jár, a mi mindenesetre van annyi, 
mint 12. met. öl. Ezt is sokaltak a lnvek, s az egyház-
megyei gyűlés megengedte, hogy jövőre csak io1/2 

mét. ölet adjanak (I. 1879. j. k. 23. p.) s ők adnak 10 
és \ 3 öl dorong fát a hasábfa helyett, miről az esperes 
ur személyesen is szerezhetett maganak meggyőződést 
a keői paplak udvaran. S igy az e. m. közgyűlés által 
helyben hagyott ezen megrövidítésekkel a keői lelkészi 
conventio évenként legalább 50 frttal csonkult. 

Én tehát, mig e lapok az idézett jegyzőkönyvek-
ből hivatalosan ki nem tépettetnek, ezen a sepsei lel-
kész úr szerint ,vakmerő* állitasomat vakmerősködöm 
továbbra is fenntartani a nélkiil, hogy a főesperes ur 
nagylelkű ajanlatat elég lovagiatlan lennék elfogadni. 

Mind ezekkel tartoztam boldogult édes atyám em-
lékének, ki a világ előtt mintegy elhagyatott, az egy-
házmegye védelmére s pártolására nem méltó, elvette-
tett tért sír jába; szükségesnek láttam kimutatni, hogy ő 
e bánásmódot s az erre alapított közitéletet nem érdem-
iette meg. 

Végül kérésem az urakhoz ez : tegyék kezöket 
szívökre, s valljak meg legalabb önmaguk előtt, hogy 
eleget méltatlankodtak a boldogulttal életében ; ne em-
legessék a jó, sőt rokoni viszonyt, ne erőszakoljanak 
ezzel giinymosolyt az ember ajkára; most már hagy-
jak őt csendesen pihenni, mint kinek kilőtt nyilaik ful-
lánkjai úgysem árthatnak már. I la pedig egyáltalában 
szükségét érzik a méltatlankodás tovább folytatásának, 
ám tegyék azt velem, én szívesen tűröm, szenvedem, 
mert tudom, hogy azt boldogult atyam helyett kell ma-
gamra vennem. 

Béke velünk ! *) Gázon Gyula, 
r e f . l e l k é s z . 

A k ö z ö n s é g t ü r e l m é t u g y a n c s a k p r ó b á r a t e t t ü k m á r e d d i g is 
a / . za l , h o g y e g y e l h u n y t l e l k é s z n e k t i s z t á n s z e m é l y e s ü g y e i f e l e t t m e g -
i n d u l t p o l é m i á n a k h e l y e t a d t u n k . I g e n ó h a j t a n ó k t e h á t , h a a p o l é m i á -
n a k a j e l e n n y i l a t k o z a t t a l v é g e s z a k a d n a , a n n y i v a l is i n k á b b , m i v r l 
m á r m o s t m i n d e n i k f é l e l m o n d t a a m a g á é t s m i v e l e n y i l a t k o z a t h a n g -
j a b ó l a z o n m e g g y ő z ő d é s r e j u t o t t u n k , h o g y m i n é l t o v á b b n y u i n é k a 
v i t a , a n n á l s z e n v e d é l y e s e b b é v á l n é k s t e r m é s z e t e s e n a n n á l n e h e z e b b 
l e n n e a v i t á s k é r d é s e k e t e l d ö n t e n i . K ü l ö n b e n i s o l v a s ó k ö z ö n s é g ü n k -
n e k a z o n k i s r é s z e , a m e l y a v i t á b a n s z e r e p l ő e g y é n e k e t i s m e r i é s is-
m e r t e , s a k i e n n é l f o g v a é r d e k l ő d é s s e l v i s e l t e t i k a z ü g y i r á n t , e l a p u n k -
b a n k ö z l ö t t t ö b b r e n d b e l i n y i l a t k o z a t o k b ó l a v i t á s i i g v b e n i m m á r v é l e -
m é n y t f o r m á l h a t o t t m a g á n a k . S z e r k . 

I R O D A L O M . 
Költemények. Irta Hegedűs István. Bpest, az 

Athenaeum könyvnyomdája, 167 lap, ara? — Mélyen 
érző, szép lélekből fakadt verskoszorú. Ideális emelke-
dettség, magas eszmei színvonal, s szépen folyó verselés 
egyaránt közrehatnak e gyűjtemény irodalmi értéke 
emelésére. Hegedűs István egyénisége e költeményekben 
élesen kidomborodik. A bölcselő elem tűlnyomósága, 
speculativ philosophia, s érzékeny lélek, minőkkel XIV. 
Lajos századaban találkozunk : ím ezek, nézeteink 
s/.erint Hegedűsnek, illetőleg az ő poézisének jellemző 
vonásai. Annál ritkább jelenség, mert irodalmunkban a 
Petőfi félremagyarázása folytán keletkezett , vad-genie-
cultus® még egyre él és burjánzik, melynek asseclai 
úgy látszik abban talaljak a genialitást, ha rusticus 
fővel, parlagi durvasággal vetik papirra karakan ideaikat. 
Hegedűs ezek egyik legvalódibb ellenlábasa. Tisztaban 
van a kormozgató nagy eszmékkel, s azokat aranyozza 
meg kivalóan nemes jellegű költészetével. 

Révai tes tvérek kiadásában Bpesten, díszesen 
kiallitva jelent meg gr. Széchenyi Béla keleti utazása 
India, Japan, China, Tibet és Birma országokban. Irta 
Kreitner Gusztáv. 1. füzet, ara 30 kr. Előfizetési ara 
postai bérmentes küldéssel : egész évre (26 füzet) 8 frt. 
félévre 4 frt. Az egész munkát 200 művészi kivitelű 
eredeti kép fogja disziteni. 

Govori receni prigodom instalacije rektora. A 
zágrábi 1. Ferenc József egyetem rektora beiktatása 
alkalmával Ivekovic Ferenc theol. tudor, és Bresztyensky 
Sándor, mint lelépő és beköszönő rektorok altal tartott 
beszédek. 1 lasonlókép bekűldetett hozzánk a zágrábi egye-
tem 188"/, ik tanévi almanachja, melyből látjuk, hogy az 
egyetem tanári kara 38 tagból áll. A magyar nyelvtant 
heti 3 órán, s a magyar irodalomtörténetet 1 órán, 
Dianiska András ottani ev. lelkész adja elő. Hallgatók 
szama 254, kik közül theologus 15, jogász 205, böl-

i c:,ész 34. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Személyi hírek. A szászvárosi ref. Kun főtanoda 

előljarósaga algondnokokul az igazg. tanácsi gyűlés előtt 
I>ágya Zsigmond, Forrai István és Kirényi Lajos urakat 
ajánlotta. — Verespatakon az unitárius lelkészi állomás 
nehany évi szünetelés utan ujolag betöltetett. Az uj 
lelkész Bakó Lajos, kit Mózes András, Abrudbánya 
derék lelkésze a papi alias szépségeiről, fontosságáról 
és nehézségeiről tartott szép beszédével igtatott be 
hivatalaba — Az érmelléki ref. tanitóegylet f. hó 2-an 
elnökévé Szoboszlay 1). Sándort, jegyzőjévé Pozsgay 
Károlyt választotta. 

* A marosi ev. ref. egyházmegye rendes évi 
közgyűlését — mint lapunknak írjak — Yályi Bál es-
peres ügyes és tapintatos vezetése mellett f. hó 3-au 
kezdvén meg : az isteni tiszteletet Molnár Albert mező-
sámsondi fiatal pap végezte, a ki egy igen szépen ki-
dolgozott és szónoki csínnal előadott beszédet tartott. 
A gyűlés folyama alatt felmerült azon sajnos körülmény, 
hogy az egyházmegyében több oly szegényesen javadal-
mazott tanitó van, a ki a törvényszerinti tanítói nyűg-



díjalapot fizetni egyáltalában nem képes, sőt némelyik-
nek egész évi javadalmazása nem megy annyira, mint 
a mennyi a reá kirótt nyugdíjalap, s miután az egyház-
megyének e részben tett többszöri feliratainak eredmé-
nye nem lett, az egyházmegyei közgyűlésnek többsége 
elvűi kimondotta: hogy mindazon felekezeti oskolákat, 
melyeknél a fennebbi sajnos körülmények fenforognak, 
községi vagy állami oskolává átalakítás végett a maga 
rendes utján a kormánynak átengedi. Ezt annyival biz-
tosabban tehette meg, mert sem nemzetiségi, sem fele-
kezeti tekintetben ezen egyházmegyében veszély nincsen. 
Ezen alkalomból egy dicséretes cselekedetet kell, hogy 
felemlítsek: ugyanis Szó'llöti Sámuel marosvásárhelyi 
po'gár s egyúttal Szent-Simon és Rigmán egyházközsé-
geknek megválasztott világi képviselője több oskolata-
nitó nyomorúságos javadalmazását hallva, a szentsimoni 
oskolatanitó részére évenként 50 frt fizetés pótlást 
igért és biztosított örök időn át, a rigmáni pap és ta-
nitó fizetése emelésére pedig évenkét 25 — 25 frtot aján-
lott fel élete fogytáig; megérdemli e nemeskeblű polgár, 
hogy hosszú életet kívánjunk részére. Ezután a meg-
ürült egy főgondnoki és egy algondnoki állomás betöl-
tése céljából a jelöltek megválasztására bizottság külde-
tett ki, és a délután megejtett választás eredménye : 
hogy a főgondnoki alíomásra Berecld Sándor ország-
gyűlési képviselő s ez időszerinti egyik algondnok, az 
algondnoki állomásra pedig Illyés Károly kir. táblai 
rendes biró lett első helyen a kerületi közgyűlés elé 
választás végett felterjesztve. 

* A miskolci ág. hitv. ev. templomban, május 
i-jén, vasárnap délelőtt a confirmatioi ünnepély alkal-
maval 90 tagú vegyes énekkar egy gyönyörű éneknek 
két versét Wolfgang Lajos vezetése mellett a legnagyobb 
szabatossággal, mondhatni fényes sikerrel adta elő, a 
mely éneklés valódi élvezetet nyújtott a megjelent 
diszes közönségnek. Levelezőnk az egyházi énekművé-
szet érdekében szükségesnek tartotta ezt jelezni mint 
oly tényt, mely a maga nemében ritkítja pártját . Meg-
említjük még, hogy a templom ez alkalomra gyönyörű 
tavaszi virágokkal fel volt díszítve. 

* Aradon az utóbbi időkben a helvét hitvallasu sze-
gényebb sorsú hívek közül igen számosan térnek át más 
felekezetek körébe, mert Aradon egy idő óta az egyházi 
adót oly szigorúan kezdik behajtani, hogy néhányan ezt 
a legnagyobb megerőltetés mellett sem tudják megfizetni. 

* A halottak mellett i virasztás már eddig is tör-
vényileg tilalmaztatott; azonban a rossz szokás, dacára 
az altala okozható káros veszedelmeknek, melyeket itt 
bővebben fejtegetni nem akarunk, sok helyen még mai 
napig is divatban van. Ily virasztás történt nem rég 
Beregszászon, Kiss Istvánné ottani polgárnő elhalálozása 
alkalmával is. Ez alkalommal a ravatal körül meggyuj-
tott gyertyákból egyet vigyázatlanul feldöntöttek, mitől 
nemcsak a teritő szemfedél gyuladt meg és égett el, 
hanem a hulla is égni kezdett. Kevés híjjá, hogy hulla-
égetés nem történt, vagy a lakház belölről emiatt ki 
nem gyúlt. 

* A bihari ref. egyházmegyéből , Fugyi Vásárhely-
ről botrányos esetről értesítik a »Debrecent." A ref. 
lakosok egy része ottan minden elfogadható indok nél-
kül viszályban van lelkészével. Panaszkodtak is ellene a 

legközelebbi tractualis gyűlésen, hanem nem csak eluta-
sittattak, de meg is dorgáltattak. Es most vasárnap 
néhány bepálinkázott részeg matador elvette a lelkésztől 
a templom kulcsát, a templomba való bemenetelt meg-
tiltotta nekie, s mindennek tetejébe megrohanta a lel-
készlakot, hogy a lelkész bútorait onnan kiszórja, s e 
közben nem irtózva attól sem, hogy a szegény lelkész 
leányait tettlegesen bántalmazza. Most folyik e targyban 
a vizsgálat. 

* A zilahi ref. collegium pénztaraban elkövetett 
sikkasztásra nézve, melyről lapunk 8-ik számában 
emlékeztünk : a collegiumi elöljáróság tétetett felelőssé, 
és közvetlenül a rector-professor, a ki, önbeismerése szerint, 
elmulasztá végrehajtani az erdélyi e. kerület azon ha-
tározatát, mely szerint kötelességében állott volna min-
den hó végén pénztári zárlatot tartani, és a pénztár 
állásat az elöljáróságnak bejelenteni. 

* Ez is búcsúztató. Debrecenben egy szegény 
embert temetlek a héten, akit a hosszú útra elkísértek 
jó szomszédai és komái. Mikor a sír fölött készen volt 
a halom, a sirásó, kinek a megboldogult szintén komája 
volt, igy szólt a megszomorodott felekhez: „Emberek ! 
atyafiak ! Ne szomorkodjatok, ne sírjatok itt örökké. 
Kívánjunk a megboldogultnak erőt, egészséget, békességet 
és távozzunk el megvigasztalódva.4 

* Melius Pé te rnek és a debreceni ref. egyház egy-
korú nagynevű Verbi Divini Ministereinek síremléke 
ügyében a debreceni ref. egyháztanács ujabb bizottságot 
küldött ki, azt óhajtván, hogy az emlékkő még ebben 
az évben, a temetőben, hol poraik pihennek, felállittat-
nék. S ha ragyogni fog a monumentum, a Melius szel-
lemében vájjon aere perennius lesz-e az? Aligha! Nem 
ismerik Melius elveit, nem ismerik nézeteit a halottak 
emléke fenntártásáról, kik márvány vagy bronzban akar-
ják megörökítni az ő nevét. 

* Emlékünnep . A nagygeresdi ev. gyülekezet 
kegyeletes ünnepélynek lesz színhelye f. hó 15-én. 
Koztudomásu tény az, hogy Haubner Máté ev. superin-
tendens, midőn mint a nemzeti eszmék martirja börtö-
néből kibocsájtatott, a n. geresdi egyház volt az, mely 
a főpásztori botjától és győri gyülekezetétől megfosztott, 
számkivetésben levő főpapot lelkészének megválasztani 
merte, és 3 évi hosszas küzdelem s várakozás után 
végre megérte azon örömöt, hogy Haubnert lelkészének 
megnyerheté : s 1856 májustól 1861 april 14-ig körében 
tisztelheté. A n. geresdi gyülekezet a kebelében lelkész-
kedett főpásztor iránti kegyeletét az által fogja kimu-
tatni, hogy lelkészlakának homlokára egy márvány 
emléktáblát emel fel, hol a nagy férfiú egykor lakott, s 
működött. Ez emléktábla felállításának eszméje Trsz-
tyenszky Gyula lelkész indítványa s kegyelete nyomán, 
de az egész gyülekezet osztatlan helyeslésével nyert 
életet. Az emléktábla leleplezési ünnepélye a protestáns 
egyszerűség puritán keretében s méretei közt fog lefolyni, 
—• de a vidék közérdekeltsége, mely ez ünnepély 
iránt közel s távolban minden vallásfelekezet tagjai 
közt már előre feltűnve van, hinni engedi, hogy Nagy-
Geresd egy megható ünnepély színhelye lesz akkor, 
midőn a kegyelet Haubner tetteiről s emlékéről beszél. 
Az ünnepély lefolyásáról bővebben fog értesíttetni e la-
pok olvasó közönsége. 



lelkészi hivatal állandósittatik, s annak fenntartására a 
segélyalapból 200 frtot megszavaz. Ezek utan apróbb 
belügyek targyaltattak, s a közgyűlés véget ért. 

A külső-somogyi ref. egyházmegye 
közgyűlése. 

( V é g e . ) 

A számvevőszék jelentéséből láttuk, hogy az 
egyházak számadásai — kettő kivételével — beküldet-
tek, a számvevőszék által megvizsgáltattak s részint 
feltétlenül, részint némi észrevételek s fenntartás mellett 
megerősittettek. Sajnosan értesült a közgyűlés a jelen-
tésből, a némely egyházakban szinte chronikus bajjá 
fejlődött s évről-évre szaporodó egyházi adóhátralékok-
ról, úgyszintén a tőkepénzekkel biró egyházak száma-
dásaiban észlelt tetemes kamathátralékokról, melyekre 
nézve — a lanyhán eljáró gondnokok s presbyterek 
vagyoni felelősségének hangsúlyozásával — szigorú 
végzések hozattak. Óhajtandó, hogy ezek ne csak a 
papiroson maradjanak. Különösen a tőkepénzek biztosí-
tására vonatkozólag, — melynek elhanyagolása folytán 
nem egy egyházban forognak a közpénzek veszélyben, 
— ismét megújittatott azon múlt évi e. m. végzés, hogy 
50 frton alól levő összegek ugyan két jó kezes jótállása, 
— de az azt meghaladó összegek csak is jelzálogi biz-
tosítás vagy bekeblezés mellett kölcsönözhetők ki az 
egyház pénztárából. Úgy tudjuk, hogy az itt érintett 
jelzálogi biztosítás keresztülvitelét már némely egyház 
megkezdette, s miután minden kezdet nehéz, nehéz 
különösen ez esetben azért, mert az egyházak tőkepénzei 
nagyobb részt a saját híveik között vannak elhelyezve, 
csak méltányolnunk lehet ezeknek erélyét és bátorsá-
gát, mely ha az e. m. végzés értelmében minden egy-
házban követésre talál, gyülekezeteink kétségkívül na-
gyobb jólétre, mert valódi anyagi erejök öntudatára 
fognak emelkedni. 

Az e. m. pénztárnok és a tanitói gyámpénztárnok 
számadásai megvizsgáltatván, rendben levőknek talál-
tattak. A Szelle féle alapítvány kamatai, úgy a kecske-
méti, mint a gyönki gymnasiumból folyamodó külső-
somogyi illetőségű tanulók között, érdem szerint kiosz-
tattak. 

Legérdekesebb tárgya volt a közgyűlésnek : az e. 
m. aránylagos költségvetés megállapítása targyaban be-
adott bizottsági tervjavaslat, mely élénk eszmecsere 
s beható targyalás utan el is fogadtatott s kötelező e. 
m. szabály rangjára emeltetett. E szerint, az esperesi 
visitatiók alkalmával mintegy 12 különféle címen sze-
dett, s az egyes egyházak által jóformán csak szabad 
tetszésök szerinti mennyiségben beszolgáltatott u. n. 
charitativumok fizetése megszűnvén, a sokkal igazságo-
sabb lélekszám szerinti adózás elve lett elfogadva, mely 
a dunamelléki ref. egyházkerületben már két év óta 
gyakorlatban van, az egyházkerületi járandóságok be-
szedésének Az egyházmegyei összes lélekszámból 5•/„• 

mint fizetésképtelen leszámíttatván , a többi lelkek 
31/, krajcárral lesznek megadóztatva, melyből egy oly 
összeg foly be évenként, hogy a közpénztár jövedelmét 
is hozzáadva, képesek leszünk mindennemű egyházme-
gyei szükségleteinket fedezni, a lelkészi gyámpénztart 
az eddiginél nagyobb mérvben segélyezni, e. m. hiva-
talnokainkat némi szerény honoráriumban részesíteni s 
különösen az eddig jóformán csak a honos-szal jutalma-
zott esperesi hivatalt, de a mely napjainkban már inkább 
terhes szolgálat, 300 forint évi fizetéssel ellátni. Csekély 
díjazás ugyan ez is, és épen nem áll arányban az 
esperesi hivatal ezer meg ezernemű teendőivel, de leg-
alább méltányos és egy káplán tartására szűkösen 
elég. Az aránylagos költségvetés csakis a népesebb 
egyházakat, melyek eddig aránytalanul keveset adtak 
közcélokra, fogja némileg terhelni, de mivel nagyon 
igazságos elvből indul ki, t. i. »a kinek több adatott, 
többet is kívánnak attól* —józanon meg nem támadható; a 
minthogy néhány népes egyház egyszerű földmives 
képviselői, mindjárt a közgyűlésen kijelentették bele-
nyugvásukat. 

Szőnyegre került a gyönki gymn. tanárok fizetése 
felemelésének szüksége is, az igazgató választmány pár-
toló végzése kíséretében. Nem volt senki a közgyűlés 
tagjai közül, aki be nem látta volna, hogy itt tenni kell 
valamit, mert egy palyavégzett, a kor színvonalán álló 
s hozzá még az oly szerfelett terhes tanári pályán mű-
ködő egyén részére 600—650 frt nem fizetés, hanem 
csak honorárium. Kereste, kutatta a közgyűlés a prot. 
szegénység homoksivatagán a forrásokat, melyekből e 
parancsoló szükségletet kielégíthetné, de a legszorgo-
sabb kutatása dacára sem fedezhetvén fel azokat, egye-
lőre utasitá a gymn. pénztárnokot az iskola minden-
nemű alapítványainak, jövedelmeinek és bevételeinek 
részletes kimutatására, hogy az egyházmegye a szük-
séglendő összeg nagyságára nézve teljesen tájékozva 
lehessen. Nem épen helytelen, bár sokak előtt tán az 
istócizmus színében feltűnő volt egy tanácsbiró úrnak 
azon indítványa, melyet a közgyűlés is magáévá tett, 
hogy miután zsidó polgártársaink, semminemű gym-
nasium vagy felsőbb intézet fenntartásával nem terhelik 
magokat, hanem a velők született élelmességnél fogva 
neveltetik gyermekeiket a prot. és kath. felekezetek al-
tal fenntartott intézetekben : ennélfogva meg kell az 
izraelita tanulókat is némileg adóztatni ; fizessenek a mi 
gymnasiumainkban kétszeres tandijat, hogy érezzék ők 
— habár csekélyebb mértékben — az iskolafenntartás 
terheit. Ez a kis superfluum is jó lenne a tanári fize-
tések emeléséhez. 

Az egyesek és egyházak kérvényei, helyi érdekű 
tárgyakkal foglalkozván, nem a nyilvánosság elé valók. 

Törvényszéki tárgy is volt kettő, melyek közül az 
egyik: egy volt lelkész utódainak az uj lelkész elleni 
keresete lévén, itéletileg eldöntetett ; a másik pedig a 
kerekii leányegyház és tanitója közötti viszályos ügy, 
melyben — a megejtett vizsgálat után — a vádlott 
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N e g y v o n k i l e n c z e d i k s z á m a d á s az 1880 - ik évre . 

1. Tü'/.tiÍKtoMÍtáNÍ HKH/at. 
D í j t a r t a l é k - á t v i t e l az 1879. d e c . hó 3 1 - é n fo lyó b i z t o s i t i s o k u t á n 
1880-ban 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 é s l e v o n á s á v a l 
H 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 i t 2660722.43 
L e v o n v a : a v i s s z a t n r l e s z t e t t é s h á t r a l e v ő d i j a k a t 287140 .75 
Az év f o l y t á n b e v é t e t e t t 

V i s s z b i z t o s i t á s i d i j a k 

I . e v o n v a : az 1880. dec . 3 I - é n fo lyó 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 

Kái t é r í t é s e k az év f o l y t á 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 á v a l 
Az 1880. dcC. 31 -én t ü g g ő k á r o k t a r t a l é k a , a v i s s zb i z t . r é s z é n e k l e v . 

L e s z á m í t v a : az 1879. d e c . 3 1 - é n m é g fo lyóvá t e t t k á r t a r t a l é k o t 
M a r a d 

P r o v i s i ó , adó é s k ö l t s é g 
N y e r ő - é g 

i . Tengeri- és NKttllitniány-l)i7.tflsiiliÍNi ricazat. 
D i j t a i t a l é k - á t v i t e l az 187!). d e c 31 -én fo lyó b i z tos i t á sok u t á n 
1880-ban 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 evon 
V i s s z b i z t o s i t á s i d i j a k 

L e v o n v a : az 1880. d e c . 3 1 - é n fo lyó b i z t o s í t á s >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 

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 zb i z t . r é s z é n e k l ev . 
Az 1880. d e c . 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 szb iz t . r é s z é n e k l ev . 

L e s z á m í t v a : az 1879. d e c . 3 1 - é n m é g f o l y ó v á t e t t k á r t a r t a l é k o t 
51 a r a d 

P r o v i s i ó , a d ó é s k ö l t s é g 
N y e r e s é g 

3. JéeUár lil/.toHitáxi ágazat. 
1880-ban k ö t ö t t b i z t o s í t á s o k t i t án b e f o l y t d i j a k a v i ssz tö l ' l é s l e v o n á s á v . 
L e v o n v a : a visszbi-z tosi tás i d i j a k a t 

M a r a d 
A z év f o l y t á n k i f í z e t e l t k á r t é r í t é s e k , a v i s s z b i z t . r é s z é n e k l e v o n á s á v a l 
T a r t a l é k a a z ' 1 8 8 0 . d e c . 31 én l e s z á m o l á s b a n lévő k á r o k n a k 

L e s z á m í t v a : az 1879. d e c . 3 1 - é n m é g fo lyóvá t e t t k á r t a r t a l é k o t 

P r o v i s i ó , a d ó é s k ö l t s é g 
V. s - / teség 

f o r i n t 

2940550 

237358I C8 
5314199 ;4<' 
1S09775 |(>7 
350435G ',73 
1573921 

205709*. 
422901 

2479997 
828178 

2151818 
1001929 |28 

f o r i n t ik 
| 

625643 25 
337374 '29 
888268 

57427 

212612 
107300 
319912 
149749 

1 7 Ö 1 6 3 91 
71281 74 

f o r i n t : kr 
20"7liiíl '85 

491817 74 

1739290 3'i 
920 p ; 

1740210 16 
17o4 ii ' 

1738456" 3 I 
190618 99 

f o r i n t 
1540034 

k r : 

1930435 
3470470 

3156717 
313722 

f o r i n t 
62124 

230841 
292965 

241445 
51520 21 

f o r i n t kr 

1 5 1 5 2 1 4 . J 1 

1929075 33 

111861 22 

a) Tökélt utáni jövedelem. 
A t 5 k é k k a m a t j a ós j ö v e d e l m e 
L e v o n v a : K a m a t - á t v i t e l az é l e t - b i z t o s i t á s f e l o s z t a n d ó n y e r e m é u y e u t á n 

„ „ a t o n t i n - o s / t á l y o k u t á n 
n „ a h i v a t a l n o k o k n y u g d í j p é n z t á r a u t á n 
„ „ a h i v a t a ' n o k o k e l l á t á s i p é n z t á r a u t á n 
„ „ az é l e t b i z t o s í t á s o k u l a n I I . l e s z á m o l á s 

1) h a l á l e s e t r e 
2) n t e g é r ó s i e s e t e k 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 
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 

M a r a d v á n y 

f o r i n t k r l») Slyereség- és Veszteség-számla. 
N y e r e m é n y - s / á m l a - á t v i t e l 1879-röl 
K é t e s k ö v e t e l é s e k t a r t a l é k á n a k á t v i t e l e 
N y e r e s é g a t i i z b i z t o s i t á s i á g a z a t b ó l 

» a 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 t ő k é k j ö v e d e l m é b ő l 

N y e r e m é n y - s z á m l a k ü l ö n b ö z ő f e k v ő s é g e k b ő l 
n a lt. m é r l e g b ő l 

V e s z t e s é g a b e h a j t h a t a t l a n k ü n l e v ü s é g e k b ő l 
K é t e s k ö v e t e l é s e k t a r t a l é k a 
V e s z t e s é g a j é g k á r b i z t o s i t á s i á g a z a t b ó l 
T a r t a l é k az a r a n y b a n f i z e t e t t o s z t a l é k s z á m á r a 

N y e r e m é n y 
L e v o n v a : A r é s z v . r é s z v é n y e n k i n t j á r ó 29.40 r e n d . o s z t . 5000 r é s z v . u t á n 

M a r a d n y e r e m é n y ü l 

262328 f r t 2G kr 

133770 f r t 01 ur 

1223 80 
8000(1 -

313722 31 
51520 24 

312141 18 
44799 85 

132546 2 t 
12764 II 
800^0 

413861 '22 
20000 ~ 

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 a l é k t ó l i 

k e v e s e b b az 1879-iki évrő l 1223 f r t 80 kr. 
n y e r e m é n y , l t . z á r s z a m a d á s 132546 f r t 21 k r . 

f o r i n t k r 

19552 87 
7950 06 
7734 80 
1151 18 

354690 67 
235725 — 

55097 16 

f o r i n t 

11855 82 
33099 82 

f o r i n t kr 
994042 92 

681901 
312111 

f o r i n t ki 

409328 26 
147000 
262328 26 

45955 64 
128558 f r t 

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 ű 12 s z á z a l é k o s j u t a l é k a 

Triest, 1881. á p r i l 9 - é n . 

Az „Assicurazioni Generáli" igazgatósága: 
Morpnrgo (í. — Pesaro Maurogonato J — Amb. (li S Ralli — V tli S. Segré. 
- Dr. Calabi R. — Gitloai ü. — (iuldschuiiedt L. — Levi A. A. — Todros E 

K e s s o M . v e z é r - t i t k á r 

I. Klet biztonitásuk lialál esetére. 
1879-ről á t v i t t d i j i u i t á é k 
A d í j t a r t a l é k n a k 4 s z á z a l é k o s k a m a t j a 
D i j a k é s i l l e t é k e k 

949 h a l á l e s e t k i f i z e t é s e 

Az 1880 d e c . 3 1 - é n m é g f ü g g ő k á r o k t a r t a l é k a 

L e s z á m í t v a a/. 1879-rőli kai t a r t a l é k o t 

Leszámí tva v i s s zb i z to s i t ók r é s z é t 

T ö r l e s z t é s e k a vi-sz.v>*ái l ó k . r i s t o r n á l t 3 ,630 .656 f r t 50 k r . t ő k e é s 
3462 f r t 12 kr. évi j á r a d é k u t a u 

Visszbi , to-iliusi d i j a k 1 .J08.350 t'r.t 12 kr . \ i s « z b i z t o s i t o t t ö&szegrn 
1 8 8 l - r e á t v i e n d ő d í j t a r t a l é k 50,088.083.44 b i z t o s í t o t t t ő k e e s 57.152.97 

j á r a d é k utá-f b i r c á f s 9 ,494. . ! I2 f r t 91 kr . 
L e s z a m i t v a : a v i s s zb i z to s i t ók r é s z é t 209 911 f r t 10 kr . 
A b z t o s . t o t t a k n y e r e m e n y r é s z e a z l»79-k i m é r l e g s z e r i n t 

F ö l ö s l e g 

f o i i n t kr 
8867266 81 

315690 67 
2077121 36 
/ 163961 149 

110583 ,71 
1274575 | 23 

165276 47 
I10H298 76 

28000 j 
1081198 76 

.".49781 55 
59277 |76 

9284368 81 
66630 56 

•- ' . ' ! . j ' . J 

f o r i n t k r 

11299378 81 

I oh 11 :ir,7 ^ i 
458021 10 

i . Iliztosi tánok n megérés esetére az elhalasztott 
éle t j árad ék o k li»ie/n> za ut 11 ásá va I. 

A t a r t a l é k a l a p á t v i t e l e 1879-ből 
A t a r t a l é k a l a p n a k 5 s z á z a l é k o s k a m a t j a 4,V.<8. 70.20 229.928.51 

4 „ „ 144.912.34 5 .796 .49 
D i j a k é s i l l e t é k e k 
K i f i z e t e t t e s e d é k e s t ő k é k 
Tői leszt i sok , v i s s z a v á s á r l á s o k é s v i s s z a a d o t t d i j a k 806.415 f r t 62 k r . 

t ő k e é s 808 f r t 20 k r . évi j á r a d é k u t á n 
1881- re á t v i e n d ő d i j t a i t a l é k 12 ,020.962 f r t 23 k r . b i / . to^ i to t t t ő k e é s 

15,042 f i t 11 kr . évi j á r a d é k u t á n b i z t o s í t v a 7413 b á r c á r a 
F ö l ö s l e g 

8 FVltetlen életjáradék. 
Á t v i t e l e az 1879. t a r t a l é k n a k , bi/ . l . 157. 805 .29 k r . év i é l e t j á r a d . 657 b á r c á n 
E n n e k 4 - z á z a l é k t ó l i k a m a t j a 
Bel iz . t ő k é k t s i l l e t é k e k 24 é l e t j á r a d . s z e r z ő d é s u t á n . É l e t j á r a d . ki f iz 

\ i s s z a v á l t á s o k 
1881-re á t v i e n d ő t a r t a l é k bizt . 116.765.34 k r . é l e t j á r a d é k u t á n 622 b á r c á r a 

' ' F ö l ö s l e g 

A lt. mérleg nyereség- én veszteség-számlája. 
É l e t b i z t o s í t á s o k r a h a l á l e s e t r e F ö l ö s l e g 
b i z t o s í t á s o k m e g é r é s e s e t e i 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 
F e l t é t l e n é l e t j á r a d é k o k F ö l ö s l e g 
P rov i s ió é s k ö l t s é g 
Orvos i t i s z t e l e t d í j a k 

N y e r e m é n y 
Ebbő l l e v o n v a az a l a p s z . é r t e i m . 10 s z á z a l é k o t a n y e r e m é n y - t a r t a l é k j a v 

T i s z t a n y e r e m é n y 

f o r i n t !ki 

4743482 54 
I 

235725 | 
499656 96 
458277 ÜO 

114616 102 

4 8 8 3 2 7 7 ^ 7 6 

f o r i n t ki 
1377429 ',12 

55097 
7179H 

151976 
1281373 

f o r i n t I kr 
458021 40 

22493 12 
70967 51 

3 8 8 8 9 1 Q3 
15817 43 

5456171 « 
22193 12 

f o r i n t k r 

1501317 22 

1433349 71 
7"967 51 

t <. ií 111 Er 

551482 |03 

401208 16 

147273 57 
14727 36 

132516 \1 

V A O Y O Sí. 
1. A r é s z v é n y e s e k b i z t o s í t o t t a d ó s l e v e l e i 
2. I n g a t l a n v a g y o n : 

a) Város i t e i k e k V. 
b) M e z ő g a z d a s á g i b i r t o k o k f t e h e r m e n t e s 

8. M e z ő g a z d a s á g i a". 1880. d e c 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 

4. K ö l c s ö n ö k é l e t b i z t o s í t á s i k ö n y v e k r e 
A k t i v é l e t j á r a d é k o k é s j e l 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 l á l a k o r f e l v e e n d ő t ő k é k v é t e l á r a 

5 . 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 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 , 
z á l o g o s z t á l y t i l le tők k i z á r á s á v a l ( a l apszab . 1. r é sz e b e t ű ) 

6. 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 t ö k e k ö l c s ö n ö k f e k v ó s é g e k r e Olasz-
o r s z á g b a n a j e l z á l o g o s z t á l y é k i z á r á s á v a l 

7. Biz . tos i tékol t k ö l c s ö n ö k l e t é t e m é n y e z e t t á l l am- és m á s e g y é b é r t é k 
p a p í r o k r a 

8. É r t é k p a p í r o k , k e r e s k e d e l m i - és i p a r - r é s z v é n y e k , j e g y z é k s z e r i n t 
( A m e l l é k l e t i 

9. Vál tók a t á r c á b a n 
10. E l ő l e g e k a j e l z á l o g - o s z t á l y r é s z é r e 
11. K ü l ö n f é l e b a n k o k és h i t e l i n t é z e t e k n é l fo lyó s z á m l á b a n l e t e t e m é * 

n y e z e t t p é n z e k 
12. P é n z k é s z l e t a t á r s u l a t t r í c s t í é s vo l ene« i i g a z g a t ó s á g i pénz -

t á r a i b a n 
13. U g y a n a z a fiókok p é n z t á r a i b a n 
14. M a r a d v á n y viss/ .b z t o s i t ó k szán Iáiból 
15. M a r a d v á n y az i n t e z e t f i ó k j a i n a k s z á m l á i b ó l 
16. M e g h a t á r o z o t t ide j í i é l e t l u a t o s i t á s i d í j r é s z l e t e k 
17. Adósok k ü l ö n f é l e c j m e k a U l t ^ . 
J8 . B ú t o r z a t és v a s p é n z t á r a k áz i n t A i i t öSszes i i ' odá iban , c é g t á b l á k , 

p a p i r é s n y o m t a t v á n y o k a r a k t á r a k b a n 

f o r i n t ikr 

4330218 ,68 
309616li 42 
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4. T a r t a l é k a l a p k é t e s k ö v e t e l é s e k é r t 
5 . D í j t a r t a l é k az A . l e s z á m o l á s m é g 1880. d e c e m b e r 3 1 - é n folyó 

- b i z t o s í t á s á r a : 
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 s zá l l í t á s i b i z t o s í t á s r a 

6. D í j t a r t a l é k a I I . l e s z á m o l á s m é g 1880. d e c e m b e r 31-én fo lyó b iz to-
s í t á s á r a : 

a) h a l á l e s e t r e 
b) m e g é r é s i e s e t 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 
c) f e l t é t l e n é l e t j á r a d é k r a 

7. T a r t a l é k , b e j e l e n t e t t , de m é g d e c e m b e r 31 - ig le n e m nzáuiol t k á r -
e s e t e k r e : 

a) tü b i z t o s í t á s i á g a z a t 
b j t e n g e r i é s szá l l í t á s i b i z to s í t á s i á g a z a t 
c) j é g k á r e l l en i b i z t o s í t á 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 

8 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 n y o r e m é r i y r é s z l e t t e l 
9. A T o n t i n o s z t á l y o k v a g y o n a k a m a t b i z t o s i t a s - a l 

10. A h i v a t a l n o k o k n y u g d í j p é n z t á r i n a k v a g y o n a 
11. A h i v a t a l n o k o k e l l á t á s i p é n z t á r á n a k v a g y o n a 
12. M a r a d v á n y a v i s s z b i z t o s i t ó k S7ámláiból 
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15. R e n d e s c 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 
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Iroda Budapesten : az ii.tc et házában. Dorottya uttza 10 A cs. kir Av sicurazioni Generáli magyarországi főügynüksége 



tanitó végleges elmozdíttatását kellett a törvényszéknek 
igen-igen sok okból, kimondani. Részletezni nem kíván-
juk e botrányos ügyet, nem tartván ildomos dolognak 
a hazi szennyest a szomszéd ház előtt mosni; de kü-
lönben is az egyházkerületi törvényszék, mint felebbe-
zési fórum ítélete fog abban véglegesen dönteni. 

Másfél napi tevékeny munkásság után a köz-
gyűlés, miután még több apróbb ügyet elintézett s az 
egyházkerületi képviselőket megválasztá, szétoszlott a 
szélrózsa minden irányába, hogy jelen volt tagjai a ta-
nácskozás zöld asztaláról az élet és tettek mezejére vi-
gyék eszméiket. Kálmán Gyula, 

e . m . a l j e g y z ő . 

Válasz a nekrologi helyreigazításokra. 
A Prot. Egyh. és Iskola Lap ez évi 6-ik számá-

ban Kármán Pal főesperes, a ii-ik számban pedig Bol-
dizsár Imre sepsei lelkész úr némi helyreigazítást lát 
jónak az általam a Prot. Lap ez évi i-ső számában 
közölt „Necrologra" a nyilvánosság elé bocsátani. 

Miután különösen az utóbbiból lőtt éles nyilak én 
ellenem vannak irányozva, szükségesnek látom a tollat 
én is felvenni, hogy a nyilak élét kissé megtompitsam. 
Ezt saját érdekem kivanja, mert egyáltalában nincs ked-
vem az a.-baranyai n. t. egyház megye bűnbakjává 
lenni. 

Megvallom, vártam is némi megjegyzést, mert tu-
dom, hogy nagy szükség van védekezésre ott, hol 
sok dolog oly fonákul megy. S a mily jól esett látnom 
e két cikkből azt, hogy a ki életében csak mostoha 
gyermeke volt az egyházmegyének, aziránt oly gyen-
géd jó akarattal viseltetik most — halála után ; ép annyira 
megdöbbentőleg, sőt botránkoztatólag hatott ream a 
II-ik számban közlött cikkben az igazságnak oly kímé-
letlen arcul csapása. 

Az első pontra, a haláleset bejelentésére vonat-
kozó válaszát a főesperes úrnak hajlandó vagyok tu-
domásul venni, miután tudomásomra esett, hogy az e. 
m. gyűlés csakugyan előzőleg volt. 

A másodikra nézve fenntartom állításomat mind-
addig, míg azt vissza nem vonja az, ki szíves volt eze-
ket velem közölni. Mert én ezt nem okmányok után 
tudtam meg, hanem egy oly férfiú elbeszélése után, ki-
nek szava előttem az irott okmánynyal egyenlő ér-
tékű, miután, mint mondá, személyesen volt jelen a gyű-
léseken ; allitásomat tehát csak argumentum ad hominem-
mel támogathatom. Ezt pedig nekem egykori tiszteletre 
méltó principálisom, a sepsei lelkész úr volt szíves el-
beszélni ugy, a mint leirám ; s nagy köszönettel tartozom 
neki, hogy most még inkább emlékembe hozta. Tehát 
az egyházkerületi gyűlés nem a kopácsiak lelkészül kérő 
levelét, hanem azon iratot forcirozta, melyben a ko 
pacsiak az egyházmegyére bizzák a választást. Ezt a 
nyilatkozatot a sepsei lelkész úr mint akkori alespe-
res, — ki felmenendő volt az egyházkerületi gyűlésre, 

— saját szavai szerint, maga is kérte az akkori fóespe-
restől, és ez az irat — ha jobban tetszik — tévedt el 
az esperes úr irományai között. Mert ha az egyházke-
rület birtokában van emez iratnak, bizonyára helyben 
hagyja az egyházmegye intézkedését annyival is inkább, 
mert mint a sepsei lelkész úr is irja: ,az illetőt a gyü-
lekezetnek egy része ugy is óhajtotta (sic 1 tehát még is 
csak kérték), ellene legkisebb törvényes akadaly fenn 
nem forog, de sőt mellette 18 évi pontos, lelkiismere-
tes hivataloskodás szól.' De igy, mivel e nyilatkozat 
előmutatható nem volt, s a ki ismeri a kopácsi viszo 
nyokat, ismeri különösen azon két embert, kik az egy-
házkerületi gyűlésre mint ellenzék felmentek, a ki tudja, 
mily hatalmat gyakoroltak ezek az egyhazra és községre, 
— a ki, mondom, ismeri e két hatalmas embert: nem 
fog csodálkozni, ha szavuk többet nyomott az egyh. 
ker. gyűlés előtt, mint az a.-baranyai egyh. m. intéz-
kedése. Hogy mind ez nem igy lett jegyző-könyvbe 
iktatva, azon nem lehet megütközni: est modus in rebus. 

En tudom, a sepsei lelkész úr, ha akar, mindezekre 
jól emlékszik s igy, ha az én szavam ,nem való*, sőt 
»becstelenitő rágalmazás*, akkor én az elbeszélő után 
mondtam valótlant, s becstelenitő rágalmazó nem én 
vagyok, hanem csak bona fide bűntársa lettem annak, 
a ki valótlant mondott. Nagyon csodálkozom tehát, 
hogy a 9-ik parancs megtartására figyelmeztet valakit 
az, a ki első sorban maga vét ellene. 

Én még eddig nem voltam pessimjsta, minden 
embert jónak, egyenes lelkűnek szerettem tartani s nem 
hittem azt, hogy még egy volt alesperes szavában is szabad 
kételkedni, hogy az is képes valótlant beszélni; most már a 
történtek után még azt is kénytelenittetem elhinni, hogy 
személyes tekintetekből, vagy az egyh. m. érdekében a 
sepsei lelkész úr ezen előttem tett elbeszélését is haj-
landó lesz elfelejteni, hiszen ugy is oly régen volt az 
egész dolog, már 22 éve. De én nem felejtem el, s az 
igazságot egy egyházmegye előtt kimondani sem va-
gyok gyáva, habár lelkiismeretemen kivül más tanúbi-
zonyságot nem is nevezhetek meg. 

Ha a sepsei lelkész ur visszavonja elbeszélését, azt 
valótlannak nyilvánítja, akkor — megszűnvén állításom 
alapja — a kopácsi ügyre vonatkozó leírásomat én is 
hajlandó leszek visszavonni, de azt soha, hogy azt 
nekem a sepsei lelkész úr úgy, a mint leírtam, be-
szélte el. 

A harmadik pontra, a conventiocsorbitásra vonat-
kozólag már adatokkal szolgálhatok; előttem az a. ba-
ranyai egyh. m. jegyzőkönyvei: állításomat idézetekkel 
erősítem a mint következik. 

Az 1874-ik évi gyűlés elé benyújtott keői lelkészi 
dijjlevél szerint, a ki a mely évben 16-ik évbe lép, kö-
teles lukmát fizetni, (1874. j. k. 19. 1.) s ez igy is volt 
több mint félszázdon át. A keői hivek ez ellen az 1875-
iki e. m. gyűlés elé folyamodtak, mivel — mint min-
den lukma — súrlódásra adott alkalmat. „ ítéltetett : 
A kik a mely évben életkoruk ló ik esztendejét nov. 



hó i-só napjara betöltik: azok ugyanazon folyó évre 
má lukmát fizetni kötelesek* (1. 1875-iki j. k. 23. lap.) 
A hivány azt mondja : a mely évben bele lépnek, tehát, 
ha novemberben lép is a 16 ik évbe, köteles a lukmával, 
nem pedig a ki novemberben betölti a 16 ik évet; ez 
nagy külömbség. 

Továbbá az is megvan a hivanyban : őröltetés a 
mennyi szükséges. De a híveknek az is teher levén, ké-
relmökre az e. m. gyűlés elhatározta, hogy a lelkész 4 
szernél vagy 6-szornál többet nem küldhet malomba 
(1, r876. j. k. 23-ik 1. 3. p.); ha többször szükségli az 
őrlést, küldje a maga költségén. 

Az említett dijjlevél szerint végül a lelkésznek 12 
erdei ól hasábos tűzi fa jár, a mi mindenesetre van annyi, 
mint 12. met. öl. Ezt is sokalták a hívek, s az egyház-
megyei gyűlés megengedte, hogy jövőre csak IO72 

mét. ölet adjanak (1. 1879. j. k. 23. p.) s ők adnak 10 
és \ 8 öl dorong fát a hasábfa helyett, miről az esperes 
ur személyesen is szerezhetett maganak meggyőződést 
a keői paplak udvaran. S igy az e. in. közgyűlés által 
helyben hagyott, ezen megrövidítésekkel a keői lelkészi 
conventio évenként legakíbb 50 frttal csonkult. 

Én tehát, mig e lapok az idézett jegyzőkönyvek-
ből hivatalosan ki nem tépettetnek, ezen a sepsei lel-
kész úr szerint »vakmerő* állitasomat vakmerősködöm 
továbbra is fenntartani a nélkül, hogy a főesperes ur 
nagylelkű ajanlatat elég lovagiatlan lennék elfogadni. 

Mind ezekkel tartoztam boldogult édes atyám em-
lékének, ki a világ előtt mintegy elhagyatott, az egy-
házmegye védelmére s pártolására nem méltó, elvette-
tett tért sírjába ; szükségesnek láttam kimutatni, hogy ő 
e bánásmódot s az erre alapított közitéletet nem érdem-
iette meg. 

Végül kérésem az urakhoz ez : tegyék kezöket 
szívökre, s valljak meg legalabb önmaguk előtt, hogy 
eleget méltatlankodtak a boldogulttal életében ; ne em-
legessék a jó, sőt rokoni viszonyt, ne erőszakoljanak 
ezzel gúnymosolyt az ember ajkára; most már hagy-
jak őt csendesen pihenni, mint kinek kilőtt nyilaik ful-
lánk jai úgysem árthatnak már. Ha pedig egyáltalában 
szükségét érzik a méltatlankodás tovább folytatásának, 
ám tegyék azt velem, én szívesen tűröm, szenvedem, 
mert tudom, hogy azt boldogult atyám helyett kell ma-
gamra vennem. 

Béke velünk ! *) Gózon Gyula, 
r e f . l e l k é s z . 

* ) A k ö z ö n s é g t ü r e l m é t u g y a n c s a k p r ó b á r a t e t t i i k m á r e d d i g i s 
a z z a l , h o g y e g y e l h u n y t l e l k é s z n e k t i s z t á n s z e m é l y e s ü g y e i f e l e t t m e g -
i n d u l t p o l é m i á n a k h e l y e t a d t u n k . I g e n ó h a j t a n ó k t e h á t , h a a p o l é m i á -
n a k a j e l e n n y i l a t k o z a t t a l v é g e s z a k a d n a , a n n y i v a l i s i n k á b b , m i v e l 
m á r m o s t m i n d e n i k f é l e l m o n d t a a m a g á é t s m i v e l e n y i l a t k o z a t h a n g -
j á b ó l a z o n m e g g y ő z ő d é s r e j u t o t t u n k , h o g y m i n é l t o v á b b n y ú l n é k a 
v i t a , a n n á l s z e n v e d é l y e s e b b é v á l n é k s t e r m é s z e t e s e n a n n á l n e h e z e b b 
l e n n e a v i t á s k é r d é s e k e t e l d ö n t e n i . K ü l ö n b e n i s o l v a s ó k ö z ö n s é g ü n k -
n e k a z o n k i s r é s z e , a m e l y a v i t á b a n s z e r e p l ő e g y é n e k e t i s m e r i é s is-
m e r t e , s a k i e n n é l f o g v a é r d e k l ő d é s s e l v i s e l t e t i k a z ü g y i r á n t , e l a p u n k -
b a n k ö z l ö t t t ö b b r e n d b e l i n y i l a t k o z a t o k b ó l a v i t á s ü g y b e n i m m á r v é l e -
m é n y t f o r m á l h a t o t t m a g á n a k . S z e r k . 

I R O D A L O M . 
Költemények. Irta Hegedűs István. Bpest, az 

Athenaeum könyvnyomdája, 167 lap, ára? — Mélyen 
érző, szép lélekből fakadt verskoszorú. Ideális emelke-
dettség, magas eszmei színvonal, s szépen folyó verselés 
egyaránt közrehatnak e gyűjtemény irodalmi értéke 
emelésére. Hegedűs István egyénisége e költeményekben 
élesen kidomborodik. A bölcselő elem túlnyomósága, 
speculativ philosophia, s érzékeny lélek, minőkkel XIV. 
Lajos századában találkozunk : im ezek, nézeteink 
s/.erint Hegedűsnek, illetőleg az ő poézisének jellemző 
vonásai. Annál ritkább jelenség, mert irodalmunkban a 
Petőfi félremagyarázása folytán keletkezett „vad-genie-
cultus® még egyre él és burjánzik, melynek asseclái 
úgy látszik abban találjak a genialitást, ha rusticus 
fővel, parlagi durvasággal vetik papírra karakán ideáikat. 
I legedüs ezek egyik legvalódibb ellenlábasa. Tisztában 
van a kormozgató nagy eszmékkel, s azokat aranyozza 
meg kiválóan nemes jellegű költészetével. 

Révai testvérek kiadásában Bpesten, diszesen 
kiallitva jelent meg gr. Széchenyi Béla keleti utazása 
India, Japan, China, Tibet és Birma országokban. Irta 
Kreitner Gusztáv. 1. füzet, ára 30 kr. Előfizetési ara 
postai bérmentes küldéssel : egész évre (26 füzet) 8 frt. 
félévre 4 frt. Az egész munkát 200 művészi kivitelű 
eredeti kép fogja díszíteni. 

Govori receni prigodom instalacije rektora. A 
zágrábi 1. Eerenc József egyetem rektora beiktatása 
alkalmával Ivekovic Eerenc theol. tudor, és Bresztyensky 
Sándor, mint lelépő és beköszönő rektorok által tartott 
beszédek. 1 Iasonlókép beküldetett hozzánk a zágrábi egye-
tem 188" , ik tanévi almanachja, melyből látjuk, hogy az 
egyetem tanári kara 38 tagból áll. A magyar nyelvtant 
heti 3 órán, s a magyar irodalomtörténetet I órán, 
Dianiska András oltani ev. lelkész adja elő. Hallgatók 
szama 254, kik közül theologus 15, jogász 205, böl-
csész 34. 

K 0 L Ö N F E L É K . 
:: Személyi hírek. A szászvárosi ref. Kun főtanoda 

előljarósága algondnokokul az igazg. tanácsi gyűlés előtt 
llágya Zsigmond, Forrai István és Kirényi Lajos urakat 
ajánlotta. — Verespatakon az unitárius lelkészi állomás 
néhány évi szünetelés után ujolag betöltetett. Az uj ' 
lelkész Bakó Lajos, kit Mózes András, Abrudbánya 
derék lelkésze a papi állás szépségeiről, fontosságáról 
és nehézségeiről tartott szép beszédével igtatott be 
hivatalaba — Az érmelléki ref. tanitóegylet f. hó 2-an 
elnökévé Szoboszlay 1). Sándort, jegyzőjévé Pozsgay 
Károlyt választotta. 

* A marosi ev. ref. egyházmegye rendes évi 
közgyűlését — mint lapunknak írjak — Vályi Pál es-
peres ügyes és tapintatos vezetése mellett f. hó 3-au 
kezdvén meg : az isteni tiszteletet Molnár Albert mező-
sámsondi fiatal pap végezte, a ki egy igen szépen ki-
dolgozott és szónoki csínnal előadott beszédet tartott. 
A gyűlés folyama alatt felmerült azon sajnos körülmény, 
hogy az egyházmegyében több oly szegényesen javadal-
mazott tanitó van, a ki a törvényszerinti tanitói nyűg-



sék, p. o. a Kisfaludy vagy Petőfi társaság mintájára. Sze-
rinte e tá rgyban az egyházkerületekhez felhívás volna inté-
zendő támogatás végett . Az indítvány kellő vita tá rgyává 
tétetvén, azt eredményezte , hogy egy küldöttség nevezte-
tet t ki, mely még a gyűlés tar tama alatt javaslatot ter-
jesszen be, hogy a néhai kitűnő férfiúnak szellemi em-
léke minő alakban volna legméltóbban megörökíthető. 

A bihari ref. egyházmegye uj esperese Gáál Imre 
s az érmelléki ref. egyházmegye uj esperese Szőke 
János a szokásos esküt letévén, uj hivatalukban az egy-
házker. közgyűlés által megerősít tet tek. 

Tudomásul vé te t tek : Frá ter Imrének az érmelléki 
egyházmegye segédgondnokául történt újbóli megvá-
lasztása , Sillye Gábor alsószabolcsi és hajdukerületi 
egyházmegyei segédgondnok lemondása, valamint a 
debreceni egyháztanács jelentése, mely szerint Szabó 
Imrének elhalalozása folytán a gazdasági bizottság tagjai 
közzé Béressy Sámuel választatott meg. 

Tóth Sámuel egyházkerületi egyházi főjegyző je-
lenti, hogy a második lelkészképességi vizsgára összesen 
31-en jelentkeztek, s a lelkészi vizsgát mindannyian le-
tet ték. Az uj lelkészek a teremben megjelenvén, előttök 
az osztályzat felolvastatott. Az első lelkészképességi vizs-
gára 23-an jelenkeztek s 3 kivételével mindnyájan keresz-
tül bocsátattak. Az osztályzat ezek előtt szintén felol-
vastatott . 

Majd a főjegyző ur a néhai báró Baldácsy Anta l 
alapítvány jelen állásáról szóló ter jedelmes jelentést ol-
vasta fel, mely helybenhagyólag vétetet t tudomásul. 

Végül felolvastatott a magyar ref. egyház egyete-
mes conventjének felhívása, a convent elnöke id. Br. 
Vay Miklós által, a zsinat tagjainak megválasztása tár-
gyában, s kapcsolatban a miniszteri e tárgyú leirat. 

A zsinat rendező bizottságának elnökévé Révész 
Bálint püspök ur, tagjaivá Tóth Sámuel és Sápy Sámuel 
urak választattak. E központi bizottságnak az lesz teendője, 
hogy a zsinati képviselők megbízó leveleit kiállítja, a 
tanárképviselőkre beadot t szavazatokat felbontja, a vá-
lasztás eredményét megállapítja, illetőleg, szükség esetén 
uj választást rendel el. Ha pedig valaki egyszerre több 
helyen is megválasztatik, nyilatkozatot kér az illetőtől, 
hogy melyik választást fogadja el, s lemondása vétele 
alkalmával a tractualis bizottságot értesiti, hogy ujabb 
választást ejtsen meg. 

A zsinat tagjai (38 rendes, 28 pótképviselő) megvá-
lasztásának módozatairól folyt ezután a vita, mely felette 
hosszura terjedt , s abban történt megállapodás, hogy a 
választás minden egyházmegyében akkép ej tendő meg, 
mint ahogy az espereseket és segédgondnokokat szok-
ták választani. A zsinati szervezet szerint képviselőkül 
választható minden nagykorú, ref. magyar állampolgár ; 
a képviselők fele egyházi, fele világi egyén. Minden 
egyházmegye a szavazatok felbontására, s a választás 
eredményének megállapítására bizottságot küld ki, mely 
bizottság a választás eredményéről legkésőbb okt. i-ig 
értesíteni fogja a központi bizottságot. A fő- és közép-

iskolák minden egyházkerületben két képviselőt válasz-
tanak, még pedig akkép, hogy minden egyes rendes 
tanár, a két tanár-képviselőre, a központi bizottsághoz 
levéüleg küldi be szavazatát jul. i-ig. 

Minden egyházmegye 2—2 képviselőt küld a zsi-
natra (kivéve a 4 legnagyobbat , melyek 4—4 et t. i. 
két egyházit és két világit fognak küldeni). A költsé-
geket is minden egyházmegye külön-külön fogja viselni, 
melynek fedezésére közpénztár állíttatik fel. Roppan t 
kiadásokról van szó. Mert a zsinat el fog tartani vagy 
két hónapig, s a napidíjak 5 frtban, az elnökségre 10 
frtban állapíttatván meg (nem is számítva az utazás és 
elszállásolás költségeit) pusztán a 36 képviselő és az 
elnökség diját véve tekintetbe, már ez magában véve 
naponként 200 frt, 60 nap alatt 12.000 pengő forintnyi 
kiadás csak Tiszántúl részéről. 

Azonkivül a tiszántúli egyházkerületnek levén 
| feladata a helyiségről gondoskodni : a nagyterem olyatén 

fölszerelése, hogy abban 114 egyén rendes, célszerű és 
meghatározot t üléssel bírjon, szintén kiadást igényel. 
De még ezeken felül másnemű költségek viselésére is 
kell számítani, mint irodai szükségletek, nyomtatványok, 
fűtés, világítás, szolgaszemélyzet stb. E szerint mintegy 
15—16 ezer frtnyi összeggel rendelkező közpénztár előállítá-
sára van szükség, a melyhez az egyházmegyék, a mi-
ként s a mily arányban az úgynevezett agenciális pénz-
tár költségeit viselték, akként fognak ehez is járulni. Miután 
pedig az egyházkerület nem rendelkezik oly pénztárral, 
melyből ezen kiadásokat csak előlegezhesse is, de meg 
az egyházmegyékre nézve nem is oly terhelő a reájuk 
részletekben eső összegeknek valami úton-módon előállí-
tása, mintha az egyházkerület 14—15 ezer frtnyi kölcsön 
felvételének terhét vállalná magára : fölhivatnak az egy-
házmegyék, hogy a zsinati költségeknek fedezésére nél-
külözhetlenül megkívántató közpénztár reájuk eső oszta-
lékának legalább 1

3 -á t az egyházkerületi pénztárba szol-
gáltassák be f. évi okt. i-ig. 

Ez összegeknek, mely forrásból s miként előállí-
tásáról az egyházmegyék gondoskodjanak, ismételten 
figyelmökbe ajánltatván, hogy ezen összegeknek előállí-
tásán és pontos beszolgáltatásán igyekezzenek mert 
máskülönben a superintendentiát igen kellemetlen és 
zavart helyzetbe hoznák. 

Zsinati költségek cím alatt az egyházmegyék a 
következő összegeket tartoznak előállitni: az alsószabolcsi 
2000 frt, békés-bánáti 3200 frt, beregi 720 frt, bihari 
820 frt, debreceni 1900 trt, érmelléki 820 frt, felső-
szabolcsi 1260, heves n.-kunsági 2220 frt, máramarosi 
310 frt, nagy-bányai 420 frt, nagy-károlyi 460 írt, 
n.-szalontai 1340 frt, szatmári 880 frt. Összesen 16,350 frt. 

Másodnap, mindenekelőtt az első napi közgyűlés 
jegyzőkönyve olvastatott fel, mely holmi apró megjegy-
zések után hitelesíttetett. 

Révész Bálint püspök ur előadja, hogy idősb br . 
Vay Miklós felhívta, miszerint Rudolf trónörökös házas-
sága alkalmából az összes egyházkerületek által ahhoz inté-

38 



zendő üdvözlő felirat átnyújtása céljából választott kül-
döttségbe szintén nevezzen ki néhány tagból álló kül-
döttséget. E küldöttségbe gr. Ráday Gedeon, Horthy 
István, Szabó János, Lukács Dániel választattak meg. 

Következtek a felebbezési ügyek. Első sorban a szen-
tesi lelkészválasztás vétetett tárgyalás alá. Az eset ez : 
Gerőcz Lajos Szentesen lelkészszé választatván, a válasz-
tás ellen többen folyamodtak az egyházmegyéhez, hogy 
oly gyenge erkölcsű és elméjű egyénnek lelkészszé vá-
lasztását ne erősítse meg. Az egyházmegye próbák 
elégtelensége okából a választást megerősítette. Ez ellen 
a választók közzül többen ismét kérvényeztek az egy-
házkerülethez, melyben kérik a választás megsemmisíté-
sét. A vádlevelek felolvasása után hosszas vita kelet-
kezett, melynek vége az lett, hogy szavazásra bocsát-
tatott a kérdés, s a lelkészválasztást helybenhagyó 
egyházmegyei határozat szavazattöbbséggel megerősit-
tetett. 

Majd ismét szőnyegre került Turgonyi Lajos me-
zőtúri lelkésznek ügye, melyet az egyházkerület már mult 
közgyűlése alkalmával is tárgyalt, a midőn az egyház-
ker. kegyelmi jogát gyakarolva, Turgonyit az ellene 
régebben emelt vádak alól fölmentvén, Mező-Turon is 
megválaszthatónak nyilvánította. Ez az ügy tehát, már 
a mult évben megtartott egyházkerületi gyűlés emiitett 
egyhangú határozatával véget látszott érni. Azonban 
ugy latszik, hogy a heves nagykunsági egyházmegye 
oda sem hederít az egyházkerületi gyűlés határozatának. , 
Akar volt helyes az egyházkerületi gyűlés határozata, | 
akár nem, azt most nem vitatjuk, de annak érvényt 
szerezni az egyházkerületi gyűlésnek kötelessége, mert , 
ellenkező esetben, minden egyházban akadván békétlenek 
az adott vagy adandó példa után az egyházak több-
sége figyelmen kivül hagyná az egyházkerület határo-
zatait, s kész lenne az — anarchia. 

Mezőtúron tehát, a superintendentialis határozat 
értelmében, még a tavalyi év folyamában csakugyan 
megtörtént a lelkészválasztás, mely alkalommal Turgonyi 
ellenfelei állítólagos szabálytalanságok miatt ismét kér-
vényeztek, nemcsak, hanem a heves-nagykunsági trac-
tus, mely még a választást megelőzőleg azt a határo-
zatot hozta, hogy Turgonyinak lelkészszé választatása 
esetén a consensust részére nem adja meg : rnost egy 
memorandumot terjesztett az egyházkerületi közgyűlés-
hez, melyben felemlíti, hogy a választas folyama alatt 
oly szabálytalanságok történtek, melyek nem vizsgáltat-
tak meg. Ugyanezen emlékiratban kérik az egyházke-
rületet, hogy a Turgonyi Lajos iránt a legutóbbi egy-
házkerületi közgyűlésen gyakorolt kegyelmi tényt ha-
tályon kivül helyezvén: Turgonyi kegyelmi kérvényét 
tegye át az egyházmegyéhez véleményadás végett. 

Egészen délután fél 3-ig terjedő, s a gyűlés egyes 
tagjai által a legszélsőbb szenvedélyességig hajtott hosz-
szas vitatkozás után, az egyházkerületi közgyűlés ez 
ügyben azt határozta, hogy a mult egyházk. közgyű-
lés által Turgonyi iránt gyakorolt kegyelmi tényt egész 

terjedelemben fenntartja, megjegyezvén, hogy ezáltal az 
egyházmegye hatáskörét sérteni nem szándéka. Arra 
nézve pedig, hogy a lelkészválasztás lefolyása alatt állí-
tólag szabálytalanságok történtek volna, fölhívja a heves-
nagykunsági egyházmegyét, hogy e tárgyban vizsgala-
tot tartván, annak eredményét az egyházkerület elé 
terjessze fel. Ezzel a közgyűlés másodnapja bevégeztetett. 

Harmadnap a közgyűlés fél 10-kor megnyittatván, 
felolvastatik a tegnapi ülés jegyzőkönyve, mely csekély 
észrevételek után hitelesíttetett. 

Következett egy felebbezési ügy. A heves nagy-
kunsági egyházmegyéhez tartozó Tisza-Szőlősön f. évi 
márc. hóban lelkészválasztas történt, mely alkalommal 
Méhész Lajos egyhangúlag lelkészszé választatván, ré-
szére az esperes a consensust ki is adta. E. évi április 
hóban azonban a lelkészválasztás ellen az egyházmegyei 
közgyűléshez kérvény adatott be, mely azonban idő 
után nyújtatván be, el nem fogadtatott. Ekkép az egyház-
kerületi közgyűléshez került az ügy. A közgyűlés hatá-
rozza, hogy az óvástételt figyelembe kivánja venni, s 
azt ennélfogva az ügyben megejtendő vizsgálat végett az 
egyházmegyéhez küldi vissza. 

Ezután a gyakorlati theologia tanszékének betöl-
tése következett. Miután a tanárválasztó bizottság titkos 
szavazat utján megválasztatott, felolvastatott a jelöltek 
névsora. A főiskolai tanári kar részéről ajánltattak : 
Csiky Lajos, Szilády János, Gulyás Lajos; az egyházker. 
által javaslatba hozattak : Illyés Bálint, Lukács Ödön, Joó 
István; ajánlkoztak: Csécsi Miklós, Heiszler József, Me-
legh Gyula. Illyés Bálint, Joó István és Lukács Ödön a 
jelöltek sorából magukat kitöröltetni kérik. A tanarvá-
lasztó bizottság külön szobába vonulván, Csiky Lajost 13 
szavazattal, Csécsi Miklós 3 szavazata ellenében tanárrá 
választotta. Szerencsés választás, minthogy Csiky ur 
épen e szakra készült a külföldi egyetemeken. 

Könyves Tóth Mihály indítványozza, hogy mondja 
ki az egyházker. közgyűlés, miszerint a megválasztott 
tanár a szünidőkben valamely eklézsián magát a szónoki 
előadásban gyakorolja. Az indítvány helyeslőleg elfo-
gadtatott. 

Felszínre került még a Nagy György-féle birtok 
megvásárlási ügye. Hataroztatott, hogy a gazdasági bi-
zottság megbizatik, miszerint, a Nagy György-féle 
birtokot árverésen 50.000 forintért (beleértvén a százalék 
is) megvásárolhatja. Még néhány felebbezési ügy elinté-
zése után a gyűlés d. u. 3 órakor véget ért. — Más-
nap 9 órakor megnyittatván a közgyűlés, tárgyalás alá 
vétettek : a lelkészek és tanitók dijleveleinek kiállítási 
módozata és bélyegzése; továbbá a békési egyház, 
illetőleg a békés-bánáti egyházmegye kérvénye, az 
egyházak körében felmerülő bélyegdijak elengedése tár-
gyában. Határoztatik, hogy ily irányban a képviselő-
házhoz kérvény fog intéztetni, a bélyegtörvény meg-
változtatása tárgyában. A bilkei ref. egyház kérvénye 
egy állandó lelkészi hivatal rendszeresítése tárgyában 
tárgyaltatott, s erre kimondotta a közgyűlés, hogy a 
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Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök 
lejárt annak megujitására felkéretnek. 

Vay Miklós báró megnyitó beszéde 
a tiszáninneni egyházkerület máj. 10-iki közgyűlésén. 

Főt. egyházkerületi közgyűlés ! 

Midőn épen nyolc hosszú évvel ezelőtt, hit-
felekezetünknek szentelt igénytelen szolgálataim 
félszázados évfordultáról kegyeskedett a főt. 
egyházkerület, megannyi, az ország több ré-
szeiből is körünkbe érkezett hitrokonunk rész-
véte mellett, ünnepélyesen megemlékezni, — 
emberi számítás szer int alig látszhatott valószínű-
nek, hogy ma majdnem egy évtized után is, még 
én foglaljam el a főt. egyházkerület — mint ezt 
lehetlen át nem éreznem — régóta már erősbb 
s ifjabb erőket igénylő, elnöki székét! — Es ha 
mindamellett, ezen meggyőződésem ellenére sem 
hagyám oda helyemet, annak oka — azon, csak 
végleheletemmel megszűnhető hő ragaszkodáso-
mon kivül, melylyel a főt. egyházkerület iránt vi-
seltetem — főleg abban találja megoldását, hogy 
ez időközben, egymást érék egyházi életünkben 
az olyatén , méltán rendkivülieknek mondható 
események, melyek vagy egyesült erőveli tény-
leges közreműködésre szólitának fel bennünket, 
vagy olyan természetűek valának, hogy öszve-
tartó szilárd állásfoglalásra lettünk azokkal szem-
ben kényszerűive. — Hogy pedig ily esetekben 
célhoz jutás előtt, még az egyesek hátralása 
is, jogaink s igazaink részbeni feladásának viselte 
volna színét magán, szükségtelen bővebben ma-
gyaráznom. 

Ks jellemző, hogy ezen jelentékenyebb, las-
sanként egész egyházunkat mozgásba hozott ese-
mények els5je, keletkezésére nézve, hitfeleinknek 

amaz általam fentebb emiitett nagyobb számú 
találkozása idejére vezethető vissza. 

Ekkor történt ugyan is, hogy jelen volt 
minden jóért lelkesedni tudó buzgó püspökeink, 
áthatva a közöttünk — kivált Erdélynek is 
hozzánk lett csatolása után — mindinkább kívá-
natosnak mutatkozó egyetértés és öszvetartás 
szükségétől, elhatározák, miként az üdvös cél 
elérésére s az eddig közöttünk fennforgott nézet-Ö o 
külömbségek elegyengetésére s a közös működé-
seinket gátló akadályok elhárítása tekintetéből, 
minden hatalmukban álló eszközöket fel fognak 
használni. 

És csakugyan, kevéssel azután meg is tevé 
ez irányban, hazánk legnépesebb s legerősebb 
tiszántúli egyházkerülete az óhajtott közeledési 
első, de mihamar döntővé vált lépését, — kész-
nek nyilatkozván a többi superintendentiáknak 
valamint a határozatképes conventre vonatkozó 
kívánságához járulni — úgy, a mi ennél még 
sokkal fontosabb, elhatározá, a már annyi 
évek óta sürgetett, közös erővel létesítendő, leg-
erősebb egyházkerületünk részvéte nélkül azon-
ban tartósan soha fel nem állandhatott országos 
domesztika eszméjének elfogadását is — ha viszont 
többi testvérei, jóakaratulag beleegyeznek abbn, 
hogy ezen mindeddig függőben volt vitás kérdések, 
más nem kevésbbé égető tárgyakkal együtt zsinati 
uton legyenek megoldandók. 

Mindnyájunknak tudomására van, hogy a 
tiszántúli egyházkerület ebbeli őszinte jó szándé-
káról tanúskodó indítványa viszhangra találván, 
minden késedelem nélkül egybe lett az első úgy-
nevezett adhoc co iveut, azaz, a zsinatra vonat-
kozó kérdésekre nézve kötelező erővel biró egye-
temes értekezlet híva, — a mióta aztán sza-
kadatlanul folytak az ezekkel foglalkozó bizott-
ságok, egyházmegyék s kerületek munkálódásai 
— mígnem 
tartott egyi 
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megállapítván, az időközben ő felsége, legkegyel-
mesebb koronás királyunk által engedélyezett s 
a jövő október hó utolsó napjára Debrecenbe 
kitűzött alkotmányozó zsinat elébe rendelé ter-
jesztetni. 

Egyházunk kebelében megindított amaz üd-
vös mozgalmak, a közelebb lefolyt évek alatt 
mindnyájunk munkásságát nem kis mértékben 
vették igénybe, — annyival inkább, miután abbeli 
kötelesség alól magát kivonni protestáns emberre 
nézve erkölcsi lehetetlenségnek mondható. E kö-
telességem érzetében állék én is meg helyemen 
s azt nem is hagyom el elébb, de ez esetben 
okvetlenül, ha azt fogom érezni, hogy jövőre 
bármi oknál fogva is sikert többé nem ígérő 
fáradozásaimat saját hitfeleim hiúsítanák meg 
egyenetlenségeik által. 

E helytmaradás még sokkal nagyobb mérvben 
áll egyházunk külviszonyaira nézve, hol még mindig 
nem sikerült biztos nyugalomra vergődnünk; sőt 
ujabban felmerült kísérletek legszentebb érdekein-
ket fenyegették, minél fogva azok térfoglalását, 
minden áron akadályoznunk kellett, mi természe-
tesen ismét csak szoros öszvetartásunk, minden 
egyes tényezőnek helytállása, kötelességének hű 
teljesitése által volt eszközölhető. 

Mert avagy nem ilyennek nevezhetjük e 
mindjárt első sorban, a már annak idejében annyi 
port felvert (famozus) pontozatok. bennünket egy 
ideig lázban tartott epocháját, melyet nyomban 
követe a középiskolákra vonatkozó, autonom 
jogainkat sértő törvényjavaslatnak a képviselő 
ház elibe lett terjesztése? 

Mindezen kérdéseken azonban egyelőre sze-
rencsésen túl estünk volna, s ha esetleg fel is 
támadnának azok még valamikor, nem találnának 
bennünket többé az oly örömest szemünkre 
vetni szokott merev negaíió terén, mert valamint 
bízvást reá mutathatnánk az időközben magunk 
által szentesítendő tanügyi munkálatunkra, úgy az 
ezek körül történt egész eljárásunk világos tanú-
ságot tehet arról is, hogy törvényadta autonom 
jogaink megóvása mellett sem idegenkedtünk soha 
az állam legfelsőbb felügyeleti jogát elismerni s 
tiszteletben tartani. 

Ámde, nem kevésbbé fontos, sőt némi te-
kintetben még érzékenyebben sújtó hitfelekeze-
tünkre nézve azon legújabb s mai napig is még 
Damocles kardjaként fejeink felett függő ese-
mény, mely az 1879-iki büntető törvénykönyv 40-ik 
törvény 53. §-ának félremagyarázatából származott. 

Az egész ügy azonban sokkal nagyobb 
mérvben foglalkoztatja a k. tábla mult december 
hó 28-án hozott e tárgyú, nemcsak reánk protes-
tánsokra nézve annyira sérelmes ítélete óta az 
egész hazai közönséget, hogy sem arról külö-

nösen nekünk a kétszeresen érdekletteknek szüksé-
gesképen tüzetes tudomásunk ne lenne, és ha mind-
amellett is említést teszek a dologról, ennek egyik oka 
az, mivel rendében látom lenni, hogy hivatalos 
tudomása legyen a főt. egyházkerületnek azon 
lépésről, melyet márciusi conventünk e részben tenni 
mulaszthatlan kötelességének tartá s reménylem, 
hogy a mondott hó 12-ik napján a képviselő-
házhoz benyújtott, külöinben is köz-kézen forgó 
idevonatkozó petítiónk annyiban is helyeslésével 
fog a főt. eh. kerületnek találkozni, a mennyiben 
kérelmünket, a hazánkbeli mind két evang. egyh. 
nevében egyetemesen, azon egy okiratba fog-
lalva, kölcsönösen aláirva, nyujtottuk be az illető 
helyekre. — A mint hogy e praecedenssel nem biró 
eljárás ösztönszerű követelménye volt a köztünki 
mentől nagyobb egyetértés szüksége érzetének, 
de jele annak is, hogy a közös baj, közös érdek, min-
dig közelebb hozza, esetleg egygyé forrasztja a 
különben nem mindig öszhangzatos szíveket. 

Azonban alig történt meg részünkről e 
lépés, a r. kath. magas derűs is egy memorandumot 
nyújtott be a kormányhoz, — és a mig mi pe-
titiónkban azt kérjük, hogy az általam többször 
idézett 1879-iki 40. t 53. §. egy oly értelmű pótcikkel 
egészíttessék ki, mely világosan ki mondja, mi-
szerint azon lelkész, ki más keresztyén vallás-
felekezethez tartozó egyént megkeresztel, ennek 
nevét saját anyakönyvébe bevezeti s az erről 
szóló bizonyítványt az illető lelkésznek hivatalból 
meg nem küldi, hasonló büntetés alá essék, mint 
a minő szabva van azokra, kik valamely egyént 
életkorának 18-ik éve előtt az 1860 t. 53. §-je 
ellenére, más felekezetbe felvesz, — addig mon-
dom míg a mi petitiónknak ez a veleje, addig a r. 
kath. derűs memorandumában a királyi táblai Íté-
let álláspontját foglalja el s ezt kívánja lelkészei 
által jövőbeni eljárásuknál cynosurául vétetni. 
— Sőt még olyatén, a keresztyének és zsidók 
házasságát szabályozandó törvényjavaslatban már 
kifejezést nyert nézetek is hallatták magukat, 
melyek szerint, nemcsak hogy olyan novella-
ris törvényre nincsen szükség, mint a milyet mi szor-
galmazunk, hanem ellenkezőleg, arra kell minden 
áron törekedni, hogy törölje el a törvényhozás 
az 1868-ik 53. §-ának azon részét, mely a keresz-
tyének közti vegyes házasságból született gyer-
mekek, melv vallásbani neveltetéséről rendelkezik 
— ezen jogot jövőre kirekesztőleg a szülőknek 
hagyván fel. 

Mindezekhez nem kell commentár s miután a 
képviselőház, egyelőre nem határozott petítiónk 
iránt, hanem a magas ministeriumhoz tette azt 
a következő, szórói-szóra eként hangzó utasítás 
mellett által: >;>A jelen kérvény, a mely mind az 
azt benyújtó helvét és ágostai hitvallású evan-



„gelicus egyházak országos jogállása tekintetéből, 
„mind pedig a vallásfelekezetek jogi helyzetének, 
„viszonosságának és kölcsönös békéjének szem-
pontjából, a leggondosabb figyelmet és behatóbb 
.,tanulmányozását kivánja meg a ministeriumnak,— 
„a ministerelnök utján, megfontolás és az annak 
„következésében szükségessé válható törvényho-
zás i eljárás kezdeményezése céljából, kiadatik 
— ezen végzése után a képviselőháznak mon 
dom, — nem lehet kétség benne, hogy a kérdés 
még jó ideig függőben maradand; és ha béketű-
réssel be is fogjuk várni, a törvényhozás maj-
dani intézkedését, de valamint szükségesnek lá-
tom megújítani ama meghatalmazást, melyet az 
egyházkerületek püspökeiknek s főgondnokaiknak, 
a m. 1879-ik év sept. 10-én Debrecenben tartott 
conventjiikből adtak, s mely intézkedés azóta több 
esetben teljesen célszerűnek mutatkozott, — úgy 
ki kell azt is mondanunk, hogy a dolog végeldön-
téseig, a mi lelkészeink, egy hajszálnyit se térjenek el 
az 1868. 53. t. cikk rendeletétől, sőt kötelességüknek 
ismerjék, minden egyes azzal ellentétű cselekmé-
nyeit a más felekezetüeknek, azonnal feljelenteni 
közvetlen előjáróiknak, kik ezentúl sem fogják 
soha elmulasztani az ilyetén tudomásokra jövendő 
sérelmek orvoslását a magas minisztériumnál 
szorgalmazni. 

Ha elgondoljuk, hogy ezen egész ügyben, a 
soproni közönségesen ismert eset óta minő 
következetességei járt el, az innentul is kétség-
telenül azon egy nyomot követendő r. kath. papság 
— ha figyelembe vesszük, hogy magában a k. 
tábla Ítéletében is immár a clerusnak találjuk fel, 
bírói tekintély alá helyezett törekvéseit; ha to-
vábbá gondosan észleljük, mindazon jelensége-
ket, melyek érdekeinkbe ütköző megannyifele 
mozgalmakról tanúskodnak, a milyen például a kath. 
lelkészeknek arra lett felszabadittatások, hogy kü-
lömbféle egyházi járandóságokat oly házak s telkek 
után is követelhessenek, melyek prot. h'zen vonnak, 
de régenten valamifele canonica visitatió alkal-
mával kath. kézen találtattak: és midőn azon 
concentrált erőt látjuk, mely e mozgalmakat ve-
zeti, — kétségbe kellene esnünk győzelmünk 
felől, ha nem reményelhetnénk, hogy egyetemes 
egyházunk iránt tartozó felelősségünk érzetén ki-
vül mindezen tapasztalatok is reá fognak ben-
nünket a szoros öszvetartásra, - a solidaritásra 
kényszeritni. 

Ezek azok, melyeket tanácskozásaink meg-
nyitása előtt a főt. egyh. ker. gyűlés figyelmébe 
ajánlani kívántam ; — nem maradván részemről 
ezúttal egyebb hátra, mint hosszas előadásomért 
bocsánatot kérve, magamat kegyeibe ajánlani. 

T A R C A . 
A szabadelvű theologiáról. 

( V é g e . ) 

Ha valaki a dicső természetbe vezetne s azt mon-
daná: láss! de szemeimet befogná, e szívességet igen szé-
pen megköszönném. A szentírás is egy felséges világot, 
a vallás-erkölcsi igazságok örök szép világát tárja fel 
előttünk, de én megvallom, e gyönyörű mindenségbe 
csakis az ész faklyájával szeretek belépni, azon észével, 
mely lényegében maga is az örök istenségből kipattant 
szikra lévén, ez istenség mélységeit kutatni, a róla tett 
bizonyságokat megítélni hivatott és jogosult. Sajátságos 
követelmény az, hogy az ész feltétlenül hódoljon meg 
a szentírás előtt. Széles e világon a kereszténység mint 
vallás-tünemény nem egyedüli. A jó ég tudja, rajta kivül 
hány mas — buddhista, zend, mohamedán, zsidó stb. — 
vallás van. Hát ezek követői szintazonkép s a maguk 
szempontjából nem kevesebb joggal követelik a feltétlen 
meghódolást szent könyveik előtt. Már kérem szépen^ 
csak oda térek vissza, a honnan kiindultam : az igazság 
egy. Ha a keresztyénség szent könyvét igaznak tartom, 
nem hódolhatok meg azzal lényegesen ellenkező más 
iratok előtt. Ugy de honnan tudom, hogy mikor a 
magamé mellett rántok kardot, nem védek igaztalan 
ügyet ? Bizony az utolsó kritérium mindig a józan ész 
s én részemről — anélkül, hogy vakmerőnek tartanain 
magam — ki merem mondani, hogy a szentírásban 
foglalt istenige, azért istenige, mert a szintén Isten által 
belénk oltott józan ész ilyenül kénytelen fel és elismerni. 

! Következőleg : az ész csak saját örök jogát gyakoroljaf 

mikor a hit forráskönyveit, mint történelmileg keletkezett 
s történelmi viszontagságoknak alávetett műveket kritikai 
bonckés alá veszi. Ne féljünk attól, hogy ez elvi állás-
pont veszélyes : 

Megáll az Istennek igéje 
Es nem állhat senki ellene. 

Kreibig Lutherre hivatkozik s azt mondja, hogy 
' ,Luther sohasem tette a lelkiismeretet és az észt a ke-

resztyén igazságok felett biróvá; hanem az istenigéjéhez 
kötött lelkiismeretet és a hit törvényében foglalt észt 
állitá szembe az egyház tantekintélyével.® 

Hát mi egy malomban őrölünk, s az eltérő felfogás 
onnan van, hogy az ész fogalmát különbözőkép értel-
mezzük. Mikor én észről beszélek, sohasem értem az 
alatt a — hogy ugy mondjam ma nap divatos észt, 
mely határtalan csapongásában végletes ellentétekbe s 
előítéletekbe bonyolódva a természeti és szellemi élet 
absolut birói székére tolakodik, hanem értem a józan észt, 
mely saját végessegének tudatában a végtelen isteni 
igazságok iránt mindenkor fogékony Az ilyen ész a 
való isten igéjével s a hit törvényével összeütközésbe 
nem jöhet, mert az igazság feltétlen erejét azokban 
megérzi — bizonyosan tudja. 

De ha mar erről van szó, legyünk őszinték s mond-
39* 



juk ki határozottan, hogy nem is mind ^verbum Dei€ 

az, a mi a ,scriptura sacrában4 van s viszont a mi 
»verbum Dei*, az nincs is mind a >scriptura sacrában." 
Sőt Lessinggel hajlandó volnék még azt is hangsúlyozni, 
hogy korábbi az élő istenige, mely a szívekbe, mint 
mely kő vagy másféle lapokra jegyeztetett. Pál apos-
tolt is bizonyságkép idézhetjük, midőn Rom. I. 19—21 
így szól: »Mert az, a mit az Isten felöl tudhatnak az 
emberelc, nyilván vagyon ő bennek: mert az Isten megje-
lentette nékik. Mert a mi Istenben láthatatlan, t. i. az ö 
örökkévaló hatalmassága és istensége e világnak alkotmá-
nyából és a teremtett állatokból megértetvén, megláttat-
nak* stb. 

Azután meg ahhoz sem kell nagy bölcseség, hogy 
belássuk, miszerint a szentírásban az örök s minden em-
berrel kisebb-nagyobb mértékben közös vallásos anyagon — 
íidvön — kívül, mit, mondjuk maga az istenség inspirált 
a szívekbe ; a többit (tartalmi felfogást, alakbaöntést, ir-
modort) mind biztosan kimutatható emberi eredetre lehet 
visszavinnünk. A mi pedig emberi, az kritika alá esik. 
Csak egy-két példát felvilágosításul. 

Kezdetben a vallásos elemek fejlődése a szentírás-
ban is egészen mythicus. Eleinte személyesen beszél a 
Jehova az emberrel, azután a csipkebokorból. Mózes 
már csak hátát látja; majd tűzben jelen meg, majd csak 
angyalait küldi, végre pedig mennydörgésben szól. Ha-
sonlóképen szellemesül fokonként fogalma is. Eleinte 
tetszik neki az áldozat, de utóbb megutálja a sok füstöt 
és zsírt s töredelmes szívet kiván. Ez mind a szentírás 
emberi keletkezésére mutat; de arra mutat a tartalom 
is: az isteni s világi elemek vegyülete. Az irók az élet 
aprólékos vonásait is lerajzolják. Mikor Pál azt mondja 
II. Tim. 4. 13. : »Az én köpönyegemet, melyet Troás-
ban Kárpusnál hagytam, hozd el, mikor ide jövendesz, 
és a könyveket, kiváltképen pedig a hártyákat4 — ez 
csak nem verbum Dei ? Végre az alak is emberi oldalra 
vall. Minden iratban meglátszik az illető szerző művelt-
sége. Másként ír Ézsaiás, mint a tekuai pásztor, másként 
Jóel mint Mózes. Máté folytonosan hivatkozik az ó-tes-
tamentomra, János az alexandriai bölcsészet eszmekóré-
ből merit. Pal szabadelvű, Péter orthodox. 

íme, mily különbség maguk a szentirók között is ? 
Az isteni mag különböző hüvelyekbe rejtve, — csak 
okosan kell kifejteni. 

De Kreibignek ép az a panasza, hogy a szabad-
elvű theologia kritikája kárhozatos, mert közös alapja 
csak egy: a tagadás, s mihelyt valami positivumról van 
szó, ellentmondást ellenmondásra halmoz. Ez ellenvetés 
igen gyenge lábon all s mert olyat követel, a mi után 
a kritika törekszik, de egészben máig el nem érhetett: 
önmagában összedől. A tudományos vizsgálódásnak 
minden téren meg vannak a maga nehézségei s akadá-
lyai, melynek egyike könnyen, másika nehezebben küzd-
hető le, némelyike épen leküzdhetetlen. A megoldható 
problémák megoldatnak, a megoldhatatlanok a hypothe-

sisek változó alakjában értelmeztetnek, míg majd valamely 
szerencsés körülmény végleges megoldásra utat egyenget. 

Hogy a szabadelvű kritika összes vivmanyai puszta 
tagadáson alapulnának — az merész állítás, de nem vád, 
sőt érdem, mert sokszor épen a negatív eredmények 
folytán képes az emberi ész az igazság feltalálására. 
Már az által, hogy tudjuk mi nem igaz — sokat nyer-
tünk s sok haszontalan munkálkodástól s erőködéstől 
vagyunk megkímélve. A mi pedig a kritikusok tételei 
között fennálló ellenmondásokat illeti, ezek csak arra 
mutatnak, hogy töretlen és járatlan uton könnyen elté-
vedni. Kreibig szerint talán logjobb volna a kritika szót 
kitörülni a szavak világából — még inkább a theologi-
ából. No hiszen akkor Isten veled theol. tudományosság ! 
A nazarénusok nem sokat bajlódnak a történelmi bírá-
lattal — köszönöm is én az ő exegesisöket. 

Attól se féljen, hogy a pseudonymitás álarca alá 
rejtőzött szentiróknak nem tudna igaz helyet és nevet 
jelölni az irodalom terén : ha ők a szerzők — nem 
álarcosok: ha nem ők — ki fog vádat emelni ellenök? 
Hanem : nunc venio ad fortissimum argumentum ! 

A liberális theologia — Kreibig szerint — a kri-
tice feldolgozott vallásos eszmék megjelölésére nem 
használ világos és szabatos (adaequat) kifejezéseket. Beszél 
teremtésről, Krisztus istenségéről, feltámadásról, de lé. 
nyegesen mást ért mind ezek alatt, tegyük hozzá, mint 
az u. n. orthodox theologia. Ez magyarán képmutatás 
volna — súlyos vád. Igaz volna 1 ? 

Mit akar a liberális theologia ? Kreibig szerint is : 
»megtisztítani a keresztyénséget a tudományos gondol-
kodás eredményeivel s a haladó korszellem követelmé-
nyeivel ellentétes elemektől. 

Az orthodoxia — a lélekölő betűhöz tapadva — 
6 napi teremtésről beszél — a szabadelvű örökterem-
tésről ; amaz Krisztus istenségéről, emez isteniségéről; 
amaz harmadnapos teste feltámadásról, emez a keresz-
tyénségnek — mint szellemi életelvnek diadaláról. Hát 
ez uj álláspont csak tudományosabb, legyen korszerűbb, 
de nem csalfa. Nyíltan értelmez — zsákban macskát 
nem árul. Szellemesit — joga van hozzá. A betű megöl, 
a lélek megelenevit. 

Más kérdés: igaza van-e ? Lehet, hogy téved s ha 
a mindenható az ész és természet törvényeivel homlok-egye-
nest ellenkező törvények szerint igazgat az üdv világában, 
nincs, nem is lehet másként. E kérdés eldöntése azonban 
— igy feltéve — kivül esik minden tud. vizsgálódás 
körén. Okos ember ilyesmik felett mosolyog, de nem 
vitáz, mert az emberi kutatás legősibb princípiuma, a 
gondolkodás tétetik illusoriussá. 

Nem játszik a lib. theol. a kifejezésekkel, hanem a 
kifejezéseket tud. értékük szerint értelmezi és igazolja. 

Persze Kreibig adaequat jegyeket szeretne minden 
uj eszme számára. Oly követelmény, melynek nemhogy 
a theologia vagy a bölcsészet, de sőt még a tisztán 
tapasztalati tudományok sem képesek megfelelni. Kime-
rítő definitió volna a tudás tetőpontja; de ide csak na-



gyon kevés fogalom ér el. Minden egyes kérdésben 
talány áll előttünk, melyet megfejteni az igazságnak 
megfelelő (adaequat) jegyekkel nem tudunk. Csaknem 
minden téren — az egy mathematicát kivéve — kény-
telen az ember dubitatióban élni Hát még a 
theologiában ! 

De azért ki fogja vitatni józanul, hogy (mert az 
absolut tudás nem áll hatalmunkban) tehát a vakhit jogosult. 
Sőt inkább Lessinggel tartva, az absolut tudást, mely 
egyedül Istent illet, fel kell áldoznunk édes-örömest az 
utánna való fáradságos, de emberhez méltó folytonos 
törekvésért. 

Bár mit beszéljenek az orthodoxok, nincs igazuk, 
mikor a szentirással szemben az ész kritizáló jogát két-
ségbe vonják. Öntudatlanul ők maguk is gyakorolják 
ama jogot; ne szórjanak tehát átkot az ellenpártra sem, 
ha ez a lelkiismeret s a subjectiv hit dolgában semmiféle 
külső korlát előtt vakon térdre nem borul. Építgessük 
a hitrendszer dicső alkotmányát közösen, bár külön-
irányban, ha a szeretetben egyek vagyunk, a nézet eltérések, 
melyek felett egykor az idő döntő Ítéletet fog tartani: el 
nem szakithatnak minket Istentől, egymástól soha — örökké ! 

Masznyik Endre, 
t i s z a f ö l d v á r i e v . s . l e l k é s z . 

Böngészet 
a protestáns egyházi élet mezején. 

Egyházlátogatás. Ez év február havában köztem 
és esperesem közt következő párbeszéd folyt : 

Esperes : Érdemes Csepeli ur 1 Ugy vettem észre 
hogy ön mindenbe szereti bele ütni az orrát, nosza 
vegye nyakába a vármegyét, s végezze el helyettem a 
— canonica visitátiót. 

Én: Szíves örömmel nagytiszteletü nagy uram. 
Örömem pedig azért szíves, mert ha én végzendem az 
egyházlátogatást, reménylem, hogy az esperesi honorá-
rium is enyém lesz ? 

Esperes: Nos, tehát, voltaképen, a mi azt illeti, 
— bukdácsol tovább az öreg — a honoráriumon megosz-
tozunk, és pedig akép, hogy öné lesz minden egyházban 
a visitationalis ebéd, enyém pedig a pénz. 

Én : Vigye gólya 1 Áll az alku. Mikor induljak ? 
Esperes : Még a folyó januárban, hogy mártius 

közepéig az egyházlátogatás bevégződjék, mert már 
ápril első napjaiban a tractualis gyűlés meg fog tartatni, 
mivel püspök ur leirata szerént a kerületi gyűlés május 
14-én tul nem halasztható. 

Én : Ez ugyan egészen lóhalálaba megy, nagytisz-
teletü nagy uram. Bátorkodnám egy kissé alkalmasabb 
időt legalazatosabban óhajtani Emberemlékezet óta ily 
rázós utak nem voltak, mint most. Hideg is van nagyon-
Hát ha megbetegszem, s meghalok a lelkére? 

Esperes : A ki esperesi hivatalt visz, vagy helyettesít, 
annak minden évben egyszer — halalosan — meg kell 
betegednie. Ezt az anyaszentegyház java igy kivánja. 
Tehát nem kell resonirozni, hanein indulni. 

Elindultam. 
Ha azt gondolja a tisztelt olvasó, hogy én itt 

most valami nagyképű dikciót fogok tartani egyházme-
gyém szellemi és anyagi helyzetéről, nagyon csalódik. 
Elmondom röviden utazási élményeimet, végül pedig 
egy páratlanul bölcs indítványt. 

Elindulásom után negyed napra értem a negyedik egy-
házba, mindég oly rázós utakon, mintha kocsim a nem-
zeti muzeum előtt levő lépcsőzeten futkosott volna fel 
s alá. E miatt a derekam két helyen, a nyakam pedig 
három helyen kitört, a lábaim kificamodtak oly furcsán, 
hogy a bal lábom a jobb helyére ugrott, meg vissza. 
Legalább igy éreztem. Ötöd napra hirtelen meglágyult 
az idő, s a rázós ut elváltozott oly feneketlen sárten-
gerré, hogy számtalanszor a kocsis hátára kellett felka-
paszkodnom, hogy végkép meg ne fúljak. Tized napra 
ismét kiderült, 13 R. fokú hideg lett, s egy barátságos 
északi orkán jó félnapig oly. édesdeden csókolgatta pi-
ros két orcámat, hogy mikorra az napi utazásom célját 
elértem, nem félig, hanem egészen meg voltam fagyva. 
Szerencsére az itteni lelkész országos hirű költő, ki 
meglátván gyászos sorsomat, legott felkap egy most 
született verset, nagy páthószszal felolvassa azon remény-
ben, hogy e lángleheletű költemény majd felmelegít 
véremet s föléledek. Nem csalódott. Vérem csakugyan 
felforrt, oly szörnyű dühbe jöttem e zöngemény iszonya-
tos silányságán — s föléledtem. (Később tudtam meg, 
hogy pályamű volt, s mint pályatársai felett »minden 
tekintetben kimagasló* fényesen megnyerte a díjt.) To-
vább mentem, de csak a legközelebbi állomásig. Itt 
megtámadott egy közönséges paraszt-betegség, a hideg-
lelés, ágyba fektetett, melynek fenekén négy napig el-
mélkedtem az esperesi dicsőségről. Ekkor orvosi tanácsra 
— félbehagyván a hátralevő egyházak meglátogatását 
— hazajöttem, fizetvén a saját zsebemből 14 forint fu-
vardíjt. De eljött velem az a paraszt hideglelés is, sőt 
itthon társul vévén maga mellé egy pár magasabb rangú 
atyafiát, ugy elgyötörték esperesi tagjaimat, hogy ime 
csak 2 hó múlva birok annyicska erővel, hogy megír-
hatom — utazási élményeimet. 

Hanem azt meg kell vallani, hogy az égben lakozó 
angyalok fejedelemasszonya nem ér annyit, mint a mi-
lyen kedves, aranyos portékák ez az én tractusombeli 
— papnék. Mily szívesen fogadtak 1 Hogy a d t á k ki r ö g -

tön a parancsot az egész t é l e n át f ű t é s t nem l á t o t t 

vendégszoba bemelegítésére. Hogy r a k t á k k ö r ü l p á r n á k -

kal, vánkosokkal a meleg k á l y h á t , h o g y a z á z o t t - f á z o t t 

szegény utasnak valami b a j a ne történjék. B ú c s ú z á s k o r 

mennyire kértek, hogy máskor is meglátogassam ő k e t , 

de ne ugy mint vizitátor, hanem mint c o l l e g a , majd ő k is 
viszonozzák 1 stb Ugy szerettem v o l n a ő k e t össze-vissza 
csókolgatni, hanem hát nem engedte a tekintély. 

Denique, az esperesi dignitás ugyancsak a torkomra 
forrt. De hogy nem én vagyok, voltam, s leszek az első 
vagy utolsó, kinek a canonica visitátió csaknem életembe 
került, arról bőséges bizonyságot tehetnek az esperes 



urak, kiknek gyakran meg kell betegedniök — csupa 
hivatalból. Volt olyan is, aki egészen meghalt.*) De hát 
nem lehetne, sőt nem kellene-e ezen segíteni? Hiszen 
az esperesi hivatal különben is sok fáradsággal, kelle-
metlenséggel és áldozattal jár, még életét is kockára 
tegye ? Van nekem egy igen jóravaló indítványom. El-
mondom, ezúttal csak röviden. 

Minden egyházkerület állapítsa meg az egyházlá-
togatási kérdő pontokat, mikép a dunamelléki reform, 
egyházkerület 1878-ban megállapította. E kérdő pontokra 
minden lelkész küldje be a feleletet az espereshez záros 
határidőig, például mindenkor mártius i-ig, pecséttel s 
a presbyterium aláírásával is ellátva. E feleletekből ké-
szítse el az esperes a tractuális gyűlés előtt felolva-
sandó jelentését. Az ily feleletekből készítendő jelen-
tés sokkal hívebb képét fogja mutatni az egyházmegye 
állapotának, mint azon jelentés, mely csak szóval adott 
feleletekből épült. Mert írásban füllenteni kissé bajos, 
míg a röpke szavú feleletek, hogy nem mindenkor fe-
lelnek meg a valóságnak : azt be tudom bizonyítani. Az 
esperes jelentéséből, valamint a tract. gyűlés elé terjesz-
tett egyéb beadványokból ki fog derülni az, hogy hol 
mi lesz elintézni való. Ezeket aztán elintézheti az espe-
res a tractus utasítása, vagy saját belátása szerént a 
gyűlés után májustól september végéig végezendő egy-
hazlátogatása alkalmával. A mely egyházba bizottság 
küldetik, ez megjelenhet ott ugyanakkor, mikor az 
esperes vizitál. Mert sem árvíz, sem fülig érő sár, sem hófu-
vatag nem állván az esperes útjában, pontosan megszab-
hatja, hová mikor érkezik, s intézkedhetik, liogy a 
deputátió is akkor érkezzék. Igy együtt sikeresen mű-
ködhetnek, e mellett az egyháznak is kevesebb költsége 
lesz, mert egy csapással két legyet üt, vizitátiót is, 
deputátiót is. Az egyházmegyei és kerületi tartozásait 
pedig minden egyház küldje be záros határidőig, például 
martius i-ig, a tractus pénztárnokához. Hadd szakadjon 
immár vége annak a különös, és a canonica vizitátió 
tekintélyét épen nem emelő állapotnak, mely szerént 
az esperes egy személyben papifejedelem és - adóvég-
rehajtó. 

Mikorra e sorok világot látnak, a dunamelléki 
egyházkerület esperesei — azt hiszem — együtt lesznek 
Budapesten. Nohát firtassák meg e/.t a dolgot, mert 
épen az ő érdekükben teszi ezen indítványt az, a ki 
hiábavalóságot beszélni soha nem szokott, tudniillik 
ama hires Csepeli Pál. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
E g y uj népiskolai alkotmánytan. 

II. 
Az alkotmánytan Írójának a tananyag megválasz-

*) H a j ó i e m l é k e z e m , a s z a b o l c s m e g y e i e s p e r e s r ő l h a l l o t t a m , h o g y 
1 8 8 0 - b a n a t é l e n á t f ű t e t l e n , s c s a k m e g é r k e z é s e k o r b e m e l e g í t e t t szo-
b á k b a n á t h u l t , s m é g g y ű l é s e l ő t t f e l o l v a s t a e s p e r e s i j e l e n t é s é t — az 
é g b e n , C s . P 

tásán kivül ugyancsak meggyűlik a baja a tanmenettel is. 
A modern paedagogia megtanítja ugyan arra, hogy min-
dig a közelebb eső tárgy megmagyarázásan kell mun-
káját kezdenie s ugy fokozatosan haladhat a távolabb 
eső tárgyak felé. De hat ennek az elvnek alkalmazása 
az alkotmánytanban tömérdek nehézséggel jár. Az a 
sokféle állami és jogi intézmény, amit az alkotmánytan-
nak föl kell ölelnie, gyakorlatilag organikus egészet 
képez ugyan; de azért azokat egy rövid kis népiskolai 
tankönyv keretében összeilleszteni, egyiknek a másikhoz 
való viszonyát szemlélhetővé tenni, rendkívül nehéz 
feladat. Pedig ennek akárhogy, de mégis meg kell tör-
ténni ; mert különben a növendék az intézmények ter-
mészetével, rendeltetésével soha de soha tisztába nem 
jöhet. 

Az eddig megjelent alkotmánytani kézi könyvek 
irói könnyű szerrel tultették magukat ezen a nehézsé-
gen. A legtöbben semmiféle tanmenetet nem követnek, 
hanem az intézményeket a maguk összevisszaságukban 
tálalják fel, nem törődve azzal, hogy a növendék a 
tömkelegben képes lesz-e magát keletelni vagy sem. 
Ez a rendszer — lucus a non lucendo — nagyon ké-
nyelmes, fejtörésbe sem kerül, s mégis hálás annyiban, 
amennyiben hibát ejteni benne nem lehet. Mert hiszen 
e szerint a rendszer szerint, ha az irónak a király után 
mindjárt a falusi bíróval tetszik is foglalkozni: ez által 
rendszertelen rendszerén csorbát nem ejt, sőt ellenke-
zőleg akkor hibáznék, ha a király után a minisztereket, 
egyik intézmény után az azzal legközelebbi rokonság-
ban levő másik intézményt venné elő. Ez már nem 
illenék bele az összevisszaság systemájaba. 

Az irók másik csoportjának mar van, a szó valódi 
értelmében vett rendszere. Csakhogy ez a rendszer meg 
főiskolai tankönyvbe vagy tudományos szakmunkaba 
és nem igénytelen népiskolai tankönyvbe való. Nagy 
bölcsen osztályozzák a tananyagot olyan formán, hogy 
külön fejezetben tárgyalják a közjogi, azutan a közigaz-
gatási jogi, aztán az igazsagszolgaltatási, magánjogi, 
büntetőjogi stb. intézményeket. Persze arra nem gon-
dolnak, hogy ezek között az intézmények között szerves 
összefüggés van, s ép ezért, ha a distingváló, boncoló 
szaktudomány meghúzza is köztük a határvonalat, di-
daktikai szempontból mégsem célszerű azokat egymástól 
elkülöníteni. Megesnék bele, ha például a községi bíró-
ról, — aki közigazgatási funkciókon kivül igazságszol-
gáltatási funkciókat is végez, — először a közigazgatas 
fejezetében, azután mint igazságszolgaitatási közegről 
külön az igazságszolgáltatás címe alatt szólanánk. Hiszen 
a cél nem az, hogy a gyermek fejletlen elméjét egy 
szigorúan és ékesen keresztül vitt tudományos systemá-
val terheljük meg, hanem hogy ismeretekkel gyarapitsuk. 
A cél az ismeretnyujtás, a rendszer csak eszköz ama 
cél megvalósitásához. 

Az előttünk fekvő kézi könyv legkitűnőbb oldala 
a teljesen eredeti tanmenet. E tekintetben páratlanul áll 
társai között. Ha egyéb előnye nem volna is, már ez 



magában elég arra, hogy a népiskolai irodalomra nézve 
mint valódi nyereséget tekintsük. 

Krüzselyi öt részben tárgyalja az alkotmánytant. 
Az i-ső részben a családról szól. Ezen fejezet alatt tár-
gyalja egyszersmind a gyámságot és gondnokságot, 
azután a honpolgárságot s a honpolgári jogokat és kö-
telességeket. A 2-dik rész tárgyát a községi szervezet 
és az ezzel kapcsolatban levő kisebb polgári ügyekben 
való biraskodás képezi A 3-ik rész címe a járás s ezen 
cím alatt szerző nemcsak a szolgabiróval és a járási 
közigazgatási tisztviselőkkel, hanem egyszersmind a kir. 
adóhivatallal, a pénzügyi biztossággal s a járásbíróság-
gá! is megismerteti az olvasót. A 4-dik rész a köztör-
vényhatóságokkal, az igazságszolgáltatási tervezettel, 
valamint a peres és perenkivüli ügyekkel (hagyatéki, 
telekkönyvi, váltó stb. ügyekkel) foglalkozik. Végre az 
5-dik rész cime az ország (állam) s ezen cim alatt szerző 
a közjogi fontosabb intézményeket ismerteti. 

Ha az itt feltüntetett tanmenetet szigorúan tudo-
mányos szempontból vennők bonckés alá : hát bizony 
akkor agyon kellene azt dorongolnunk. A szaktudós, — 
aki a közigazgatás és az igazságszolgáltatás között a 
határvonalat meghúzza s aki a jogállam elsőrendű köve-
telményének vallja és hirdeti ezen határvonal respektá-
lását, — a szaktudós — mondom — mint hallatlan 
otrombaságot fogja tekinteni, a közigazgatási és igaz-
ságszolgáltatási intézmények olyatén összezavarását, mint 
ez Krüzselyi könyvében történik. Az pedig, hogy 
Krüzselyi tanmenetének a fenálló közigazgatási beosztás 
képezi alapjat s hogy a közigazgatási intézmények ke-
retébe vannak befoglalva a köz- és magánjogi összes 
intézmények, — a szaktudomány Ítélőszéke előtt mint 
valóságos botrány fog feltűnni. 

Ez a botrányosnak latszó tanmenet azonban pae-
dagogiai szempontból teljesen indokolt. Ha az alkot-
manytannak, a gyermek gyönge felfogását tekintve 
különben is felette nehéz anyagát megakarjuk értetni: 
azon intézményeket kell először is megmagyaráznunk, 
amelyek leginkább szemléltethetők, amelyek a gyer-
mekhez legközelebb esnek. Ezen intézmények a csaladi 
és a községi élet körében fordulnak elő. A gyermek, 
amint eszmélni kezd, érzi azt, hogy őt mint egyént a 
családhoz, mint leendő polgárt a községhez bizonyos kö-
telékek fűzik, érzi azt, hogy ő a szülőknek vagy a szü-
lőket helyettesítő gyámoknak engedelmességgel tartozik 
s viszont ösztönszerűleg mintegy igényt tart arra, hogy 
őt, szülei ápolásban, neveltetésben részesítsék ; a köz-
séggel szemben hasonlóképen érzi kötelességeit, de 
egyszersmind feltárnád benne a sejtelem, hogy a köz-
ségnek ő vele szemben szintén vannak kötelességei. 
Szóval a csaladi és községi életbe a gyermek — hogy 
ugy szóljak — beleszületvén, hamar bele is találja ma-
gát, ennélfogva a családi és községi intézményeket a 
legkönnyebben és leghamarabb meg is lehet vele ér-
tetni. A midőn pedig már ezekkel tisztaban van : akkor 
aztán fokról-fokra bemutathatjuk neki a jarast és me-

gyét s végűi az állami institutiókat. S ha már most 
meggondoljuk, hogy ez a tanmenet az intézmények 
tényleges fejlődési menetével tulajdonképen összevág, 
a mennyiben tényleg a család képezte az állami élet 
alapjat, s a családból fejlődtek a községek, a községből 
pedig az állam: akkor ezt a tanmenetet még tudomá-
nyos szempontból sem lehet valami olyan hallatlan ab-
surdumnak tekinteni, legfölebb csak annyiban, amennyi-
ben külömböző természetű organumokat és intézményeket 
kever össze egymassal. 

Az ekképen indokolt tanmenetnek szigorú és kö-
vetkezetes végrehajtása azonban — mint emiitők — 
ugyancsak próbára teszi az író ügyességét és szakbeli 
készültségét. Nem állítom, hogy Krüzselyi e tekintetben 
itt-ott szintén ne hibáznék. Vannak intézmények, ame-
lyeket illető helyökre be kellett erőszakolnia s amelyek-
nek elhelyezésére nézve nem ártana, ha szerző a poetica 
licentiával védhetné magát. Egy-két példával is szol-
gálhatok. 

Az erdőtörvényt — teszem fel — szerző a köz-
igazgatási bizottság címe alatt ismerteti. Hogy miért 
épen itt, azt bajosan tudná ugy hirtelen megmondani 
még a törvényeket legalaposabban ismerő jurista sem. 
Hat azért, mert az erdőtörvény szerint első íoku er-
dőrendészeti hatósággal a közigazgatási bizottság van 
felruházva. 

Vagy például a kir. adóhivatalokról és a pénzügyi 
bizottságról a járás cimű fejezetben szól, holott az adó-
hivatalnak és a pénzügyi biztosságnak a járáshoz semmi 
köze sincs. 

Vagy — ami már valóságos hiba — a köztör-
vényhatóság fejezetében ez alatt a cím alatt, hogy 
»igazságszolgáltatás a törvényhatóság területén* a hazai 
igazságszolgáltatás szervezetét s a peres s perenkivüli 
eljárás tárgyát képező ügyeket ismerteti. Hogy ide szűrta 
be ezeket a tárgyakat, az még nem annyira hiba, mint 
inkább az, hogy a törvényhatóság területén gyakorolt 
igazságszolgáltatásról beszél, holott a törvényhatósági 
szervezet és az igazságszolgáltatás egymástól tudvalevő-
leg el vannak különítve. A tanmenet kedvéért ilyetén-
képen fogalomzavart előidézni nem szabad. 

Általaban azonban a Krüzselyi altal követett tan-
menet lényegét tekintve, didaktikai szempontból kifogás 
alá az nem eshetik. E tekintetben az ő munkája telje-
sen eredeti, úttörő munka. De ép ezért hibái és tévedései 
is enyhébb beszámítás alá esnek. 

A tanmenet és a tananyag megállapításán kivül az 
alkotmánytanban különös figyelmet kell azonban fordítni 
még a módszerre is. 

Az alkotmánytan tárgyai nem igen szemléltethe-
tők s ép ezért a gyermekkel igen nehéz azokat meg-
értetni. A gyermek csak azt latja, amit elébe tesznek ; 
képzelő tehetsége nem annyira fejlett, hogy abstrakt 
fogalmakat is maga elé tudna varazsolni s amennyiben 
ezt mégis megpróbálná, képzeletében a tárgyak eltör-



zulva, a valóságnak meg nem felelő alakban fogamza-
nak meg. 

Nem régiben jelen voltam egy népiskolai exame-
nen. Az egyik fiútól, — aki osztályában nem volt épen 
az utolsó s akinek élénk szemeiből és derült homlokából 
tehetség sugárzott ki, — a királyról akart egyetmást 
kérdezni a tanitó. „Mond meg nekem, kis fiam, ki ebben 
az országban a legnagyobb ur?® A fiu összeráncolja hom-
lokát, gondolkozik, de nem szól. A tanitó, hogy meg 
értesse magát, újból fölteszi a kérdést olyan formán, 
hogy „mond meg hát azt, ki parancsol nekünk mind-
nyájunknak?4 Erre a fiu, a maga szeretetreméltó naiv-
ságával s teljesen megelégedve önmagával, hogy a 
szeg fejére tapintott, azt feleli, hogy „Kaszás Benedek 
szolgabíró ur!K 

És a fiúnak, akinek naiv feleletén mindnyájan 
olyan jóízűt nevettünk, igaza volt. Az ő apjának, meg 
a tanítójának, meg az egész falujának a királyhoz minél 
kevesebb közük van ; a király hatalmát ők közvetlenül 
nem érzik ; hanem igenis közük van a szolgabíróhoz, aki 
a faluházán megjelenvén, parancsokat oszt, perlekedő 
felek közt igazságot szolgáltat, szóval közvetlenül érint-
kezik és érezteti törvényadta hatalmát a falu lakóival. 

Annak a kis fiúnak naiv feleletéből többet ta-
nulhatunk, mint a világ összes paedagogiai kézi könyvé-
ből. Ez a felelet az alkotmánytan iróját útbaigazíthatja 
arra nézve, hogy minő módszerrel érhet célt. 

Arra kell mindenekfelett törekednie, hogy az 
abstrakt jogi és állami intézmények a növendék szemei 
előtt mintegy megelevenedjenek. Ezt a célt pedig ugy 
érheti el, ha a jogi és állami funkciókat teljesitő szemé-
lyeket tolja előtérbe s magukat ama funkciókat nem 
elvontan, hanem ugy tünteti fel, mint bizonyos, a 
a gyermek által is ismert személyek cselekvényeit. A 
családi s általában a magánjogi viszonyok például, az 
atya és anya személyével kapcsolandók össze. A községi 
élet központja a biró, a megyei életé a szolgabíró, épen 
ugy, mint a családi életé az atya és az anya. A me-
gyében tehát nem a főispánra, vagy az alispánra kell a 
gyermek figyelmét irányozni, hanem a szoígabiróra, mint 
aki hozzá sokkal közelébb esik, akit van alkalma akár-
hányszor színről-színre láthatni. Ha aztán ilyen módszer 
alkalmazásával a gyermek tisztába jön a csaladi, községi 
és megyei intézményekkel: akkor aztán kellő óvatosság-
gal bevezetjük őt az alkotmányos intézmények tömke-
legébe, természetesen a király személyének kiemelésével 
kezébe adván az Ariadne-fonalat, hogy el ne tévedjen. A 
király személye nagyon messze áll ugyan a gyermektől; de 
ha fokozatosan, az emiitett orgánumok bemutatása után 
vezetjük fel őt a trón zsámolyához, s elmondjuk neki, 
hogy a trónusban is egy ember ül, aki hatalmasabb 
mindenkinél s aki központja ezer meg ezer állami in-
tézményeknek : akkor a gyermek képzeletében a ki-
rály hatalma és az alkotmány a maguk valódiságukban 
fognak visszatükröződni s akkor nem fogja többé az is-
kolás fiu a szolgabírót a legfőbb potentátnak tartani. 

Ami pedig a közéletben gyakrabban előforduló 
jogügyleteket illeti, ezekre nézve szintén alkalmazhatjuk 
a szemléltető módszert, olyan formán, hogy például ha 
a váltóról van szó, lerajzolunk egy váltót vagy még jobb, 
ha a tanitó egy eredeti váltót visz fel magával az 
iskolaba. Vagy ha a telekkönyvet kell megmagyaráznunk, 
elvezetjük a gyermek képzeletét egy hivatalos helyiség-
be, ahol egy nagy könyv van kiterítve az asztalon; 
leírjuk előtte, hogy abba a könyvbe ilyen meg ilyen 
rovatok vannak stb. Vagy ha az árverésről kell be-
szélnünk, leírjuk, amit különben is minden növendékünk 
látott már, hogy megütik a dobot a ház előtt; aztán 
megérkeznek a hivatalos személyek, az árverezők; a 
kikiáltó tudtul adja az árverés alá került tárgy becsá-
rát stb. Szóval mielőtt maguknak az intézményeknek 
természetével foglalkoznánk, előbb az egyes intézmé-
nyeket mintegy megérzékitjük. 

Ballagi Géza. 

B E L F O L D . 

A kecskeméti ref. egyház, midőn országosan tisz-
telt és becsült lelkészének jubileumát f. hó l-jén meg-
ülte : jól tudta, hogy csak önmagát tiszteli meg ez 
ünnepélylyel 1 

Nem szűkség ugyanis előhoznom, hogy mit és 
mennyit tett Fördős Lajos, jelenben a kecskeméti ref. 
egyházmegye főesperese, a hazai ref. egyházmegye 
fölvirágoztatása érdekében úgy a gyakorlati lelkészet, mint 
az egyházirodalom mezején. Hiszen ez érdemeket úgyis is-
meri mindaz, ki érdeklődik ref. egyházi ügyeink iránt, s 
ismerheti annyival inkább, mert számos életrajza forog köz-
kézen. Jubileumi csinált virágok helyett tehát, ez ünne-
pélyes alkalommal szeretetök, ragaszkodások, nagyrabe-
csülésük aranynál-ezüstnél becsesebb tanújelét adták, az 
ünnepeltnek hívei úgy, mint országszerte létező nagy-
számú tisztelői, kik nemcsak reformátusok, hanem — 
ami Fördős Lajos humanismusának legékesszólóbb tanú-
bizonysága — az ő ünnepélyén őszintén együtt örven-
dettek vele a legkülönbözőbb felekezetek tagjai. 

A ref. templom teljesen megtelt a városi testüle-
tek, hatóságok és intézetek számos küldöttségével, va-
lamint azon hívekkel, kiknek Fördős Lajos 1856 óta 

*) E t u d ó s í t á s t t . m u n k a t á r s u n k t ó l c s a k m u l t p é n t e k e n d . u . k a p v á n 

m e g : l e g u t ó b b i s z á m u n k b a n — s a j n á l a t u n k r a — m á r n e m k ö z ö l h e t t ü k . 
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hiv lelkipásztora. Megható jelenet volt, midőn e férfiú 
szívből jött s azért szívhez szóló könyörgésben adott 
hálát az egek urának, hogy őt annyi jóságában részel-
tette, s áldását kérte ezutánra is. 

Aki ezután lépett a szószékre, három oknál fogva 
kéretett föl az egyház által e megtisztelő functióra. 
Először azért, mert az, a ki ; másodszor azért, mert 
épen a kecskeméti ref. főgymnáziumnak volt egykor 
kitűnő növendéke; és harmadszor azért, mert megem-
lékezett az egyház arról,, hogy szeretett lelkipásztorá-
nak hivatali utóda Kun-Szentmiklóson, azon egyházban, 
melyben Fördős érdemei jegyzőkönyvileg vannak meg-
örökítve. 

Baksay Sándor volt a szónok, ki jól eltalálta a 
hangot, melyen a gyülekezet érzelmeit kifejezze az ün-
nepelt előtt. Szép beszédében, melyet még szebbé tett 
szabatos előadasa, kiemelte Fördős érdemeit, visszate-
kintett múltjára, melynek méltó, teljesen indokolt kö-
vetkezménye e mai szép nap. 

A főiskolai kántus alkalmi éneke elzengése után 
a legválogatottabb közönség, melynek jórésze küldöttsé-
gileg jelent meg : a főiskolai nagyterembe ment, s ott 
kezdetét vették az üdvözletek és szerencsekivánatok. 
Legelsőbben nt. Filó Lajos nagykőrösi lelkész ur tol-
mácsolta valódi ékesszólással a kecskeméti ref. egyház-
megyének azt az örömét, hogy az ur kegyelme megengedte 
érni, Fördős Lajos 40 éves lelkészi, és specialiter Kecs-
keméten 25 évi fáradozásának eme jubileumi napját. 
Amily kenetteljes és emelkedett volt e beszéd, épenugy 
válaszolt, látható megindultsággal a/, ünnepelt. S hasonló 
volt valasza, őszinte köszönetmondása a kecskeméti ref. 
presbyterium részére, midőn Ági László főkurator veze-
tése alatt a presbyterium s képviselete megjelent előtte-
Amint egy jelenvolt megjegyezte, ez volt az a vezérkar, 
melynek segédkezése mellett vivta ki egyháza érdekében 
az ünnepelt, annyi szép győzödelmét ! 

A presbyterium küldöttsége legőszintébb, mély 
tisztelete jeléül az ünnepeltnek nehéz selyem-atlasz pa-
lástot s egy kék bársony kötésű bibliát adott át, mely-
nek ezüst oldallapjaira a kecskeméti egyház címere, s a 
mai nap dátuma van vésve. A mélyen megindult jubi-
láns-főesperes ez alkalommal, midőn átvette e symbolicus 
jelvényeket, kijelenté egyházközsége legkiválóbb tagjai 
előtt, hogy valamint eddig, ugy ezután is tőle telhetőleg 
ekklézsiája fölvirágoztatasára fogja viselni és használni 
ama jelvényeket. 

Majd a sz. kir. város tanácsa, élén Lestár Péter 
polgármesterrel jelent meg jókivánataival. Aztán a ref. 
főgymnázium nevében üdvözölte őt Csabay Imre igaz-
gató, egyszersmind szintén symbolicus jelvények gyanánt, 
a jeles írónak, ezüst tollat s tintatartót adott át a főis-
kola szeretetének zaloga gyanánt.*) A jogakadémia 
jókivánatait Csilléry Benő tolmácsolta. 

*) A városi hölgykoszorú, felekezeti különbség nélkül, az/.al 
lepte meg a jubilánst, liogy számára küldöttségileg díszes virágtartót s 
albumot adott. 'y-

Az ág. h. ev. egyház Laukó Károly lelkész, a r. 
kath. Bogyó Pal apatur, az izraelita egyházközség dr. 
Kecskeméti Lajos gondnok, a vallásoktatók Böszörményi 
Mihály Nestoruk által fejeztették ki szerencsekivánataikat. 

Számos más küldöttség tisztelgett még a ju-
biláns előtt, ki mindegyiknek alkalomszerű rövid, de 
mindig kerek egészet képező beszédben valaszolt a 
megtiszteltetésért, melyben őt részesiték. 

A szerencsekivánatok s üdvözlések végeztével, 
kétszáz főnyi vendégsereg gyűlt egybe a kaszinó nagy-
termében, hol toast-toastot ért, melyek közt legelső volt 
Mádi Jánosé, ki a presbyterium nevében ürité poharát 
a jubilánsra. Dobos János, valamint Czelder Márton, Par-
rag Gedeon, Laukó Károly, dr. Szeles József, Bogyó 
Pal, Dékány István, Hollósi Zsigmond, Fi!ó Lajos, Jan-
csó Ádám s mások talpraesett felköszöntői fűszerezték 
még a kedélyes áldomást. Áldja is meg az Isten azt a 
derék lelkipásztort, kinek egész élete annyi áldást árasz-
tott egyházára! — ly . 

A budapesti Bethezdáról , mint kórházról és 
diakonissza-intézetről. 

( A z i n t é z e t 10 é v e . — M u l t é v i á l l á s . — A d i a k o n i s s z á k r ó l . — H o r v á t h 

L u d m i l l a f e l a v a t á s a . ) 

A budapesti német református egyházat s annak 
vezéreit illeti az elismerés koszorúja azért, hogy ők ala-
pították Magyarországon az első diakonissza intézetet 
„ Bethezda4 nevű kórházukkal egyesülten. 

Az első lökést adta ez eszmének Dr. Bakody Ti-
vadar tanár 1862-ben, ki az egyház szegényeinek gyógy-
kezelésére díj nélkül ajánlkozott. A tettleges kezdemény 
azonban áldott női kézből indult ki 1864-ben. Miss 
Mackichan skót úrhölgy, keleti utazásból visszatérve, 
fővárosunkban állapodott meg s itt a skót misszió vezé-
rei körében értesült a diakonisszák által ellátandó 
kórház létesítésének eszméjéről. Száz fontot, 1 100 frtot( 

tett le e szent ügy oltárára azon óhaj mellett, vajha 
a híres kaiserswerthi diakonisszák gondjai alá adnák a 
kórházat. Az áldott női kéz után megnyílt sok más kéz, 
mely adományát az uj oltárra tette le ; köztök volt Dr. 
Bakody orvos ur 1000 frtos magyar fóldtehermentesitési 
kötvénye. 

1866 újév napján a „ Bethezda" hórház első helyisége 
egy kis kerttel ellátott saját házban nyilt meg. A beteg-
ápolást egy szakértő női egyháztag végezte mindaddig, míg 
diakonissza volt kapható. Dr. Kiss gyógyszerész 5 éven 
át 100 frt erejéig. ingyen igért gyógyszert szállítani. 
Török Bál püspök szintén melegen karolta fel ez ügyet, 
rendezve e célra gyűjtést a fővárosban és a vidéken. 

Azon év junius hava l-jén megérkezett két diako-
nissza, kiknek egyike, Wehn Zsófia, az intézet főnöknője. 

A német-osztrák háború csakhamar bebizonyította 
a Bethezda és a diakonisszák életrevalóságát Felvétettek 
a sebesültek, gyarapittattak a betegagyak és, a mi fő, 
félretétetett az eddigi korlát, melyen belnl csak az ala-
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pitó e g y h á z k ö z s é g tagjai vétettek fel gyógykezelés és 
ápolás végett. Általános szolgálatot teljesített és teljesít 
most Bethezda a betegeken hitfelekezeti és nemzetiségi 
külömbség nélkül. 

A sebesültek önzetlen és feláldozó ápolása a ka-
tonai parancsnokság és a fővárosi hatóság elismerését 
nyerte meg ; a külíöldi katonák pedig, hazakerülve, 
elvitték az intézet jó hirét hazájukba és szereztek annak 
barátokat és pártolókat. Itthon is keresetté lett az 
intézet. 

Bethezdán is bebizonyult ,ama mustármag* törté-
nete. Nagy gondot okozott az intézetnek az ezentuli 
kétszeri helyiség változtatás, mely a sugárut vonalába 
eső előbbeni ház kisajátítás alá kerülése miatt vált szük-
ségessé. Most azonban a városligeti ház és kert biztos 
és egészséges menhelye az intézetnek és ápoltjainak. 

1878-ig, az első tíz év alatt 2339 személy vétetett 
fel, köztök 1524 magyar, 815 külföldi, s ezek 50255 
napi ápolást élveztek. A folyó költségek fedezésére be-
folyt 10 év alatt 44,904 frt 50 kr. 

A betegágyak egy része ingyenes, t. i. olyanok, 
melyeket a közjótékonyság alapítványaiból állítottak és 
állítanak fel az illetők. Igy van pl. 2 németországi, hel-
vét, skót, angol, francia, osztrák, dán, németalföldi és 
amerikai ingyenes ágy. Magyarországra nézve igen cél-
szerűen lett intézkedve, ugy, hogy az egyes vármegyék 
állíthatnak ingyenes betegágyakat s e célra mar 24 
megyéből folytak be alapítványok, melyeknek kiegészí-
tését melegen ajánljuk. Mert megjegyzendő, némely 
megyék még csak 3 — 5 —10 frtot adtak e célra, pedig 
földieik ez intézetben a leggondosabb ápolásban része-
sülnek. Ezen ágyaknak eddigi alaptőkéje kitesz 17,352 frt. 

Célszerű és életrevaló intézkedés az is, hogy min-
denki, a ki hetenként 10 krral előfizet, megbetegedés 
esetében ingyen ápolásba vétetik fel Bethezdában. Ezt 
az előfizetést sok magán egyénen kívül teljesítik az ipa-
ros testületek is és ennek jövedelme az intézet részére 
igen jelentékeny. Ily előfizetést a megyei községek vagy 
egyházak egyszerre 5 frt 20 lójával teljesíthetnének egy-
egy évre s ezzel Budapesten tartózkodó földieik számára 
biztosíthatnának ingyenes betegápolást. Gondolkozzunk 
erről 1 

A nem előfizetők napi 70 kr. ápolási díjt tartoznak 
fizetni. 

Az 1880-ik évben felvétetett 305 férfi, 112 női és 
9 gyermek beteg, köztök 122 protestáns, 285 katholicus 
és 9 zsidó. Ezen év bevétele volt 11,072 frt, kiadása 
9770 frt. Ingyenes ágyakra befolyt 447 frt 70 kr. In-
gyen ápoltatott 48, tizkrajcáros előfizetők közül ápolta-
tott 67 egyén. 

Az intézet elöljárósága a következő : Kőnig Rudolf 
lelkész elnök, Moody Endre lelkész, dr. Bakody Tivadar 
tanár és orvos, Biberauer Tivadar, Hornung István és 
Wehn Zsófia diakonissza főnökné. 

Az előadottakból kitűnik, hogy Bethezda mint 
kórház számot, még pedig jelentékeny számot tesz. 

Lássuk most a Bethezdát, mint diakonissza-intézetet. 
Mint ilyen a rajnamelléki Kaiserswerthben létező 

diakonissza-intézet mintája szerint lett szervezve. 
Működik 3 diakonissza Kaiserswerthből és 2 Ma-

gyarországból. Az egyik magyarországi nővér hat év 
óta működik és Boroszlóban lett felavatva ; az utóbbi folyó 
évi május 8-án Budapesten lett felavatva, miről alább. 

A diakonissza munkája egyházi hivatal, melyet a 
szentírás sok más helyein kivül a Rómaikhoz írt levél 
16, I. 2. emliti meg. A foglalkozást, Eliedner szerint, 
röviden igy határozhatnék meg: »Szegények, betegek, 
gyermekek s általán segélyre szorultaknak ápolója Jézus 
kedveért. * Az ápolás nemcsak a testre, de a lélekre (a 
vallásosságra, vigasztalásra) is kiváltképen kiterjed. Ugy 
szintén az ápolás nemcsak kórházakban, hanem magán-
házaknál is gyakoroltatik. 

A diakonissza intézetbe következő feltételek alatt 
lehet belépni : Vallásos, protestáns s az elemi tanulmá-
nyokban jártas 18 és 40 közötti, egészséges hajadon 
vagy gyermektelen özvegy nőnek kell lennie. Ily nőnek 
sajátkezű folyamodását következő okmányokkal kell lei-
szerelnie ; keresztelő levéllel, saját maga által szerkesztett 
életrajzzal, a lelkész által kiadott erkölcsi bizonyitványnyal, 
orvosi bizonyitványnyal, beleegyezési engedélylyel a 
szülők vagy gyám részéről. 

Eelvétetvén, 3 évig terjedhető próbaidőt kötelesek 
kitölteni s azalatt a vallási s más tantárgyak, egészség-
ügyi, betegápolási tanfolyamoknak bevégzése után vétet-
nek és avattatnak fel a diakonissza-hivatal viselésére. 

A diakonissza a főnökné alatt áll, egyszerű kék 
ruhát és fehér fejkötőt visel, hivatalát bármikor elhagy-
hatja, férjhez mehet s így nem apácaszerű intézetnek 
tagja. Mint a Krisztusnak szolgálója a szegények, bete-
gek, gyermekek és ügyefogyottak körül fizetése s anyagi 
jutalma nincs, de ellátása van egészséges és beteg s 
öreg napjaiban. Élnek ők 2 Kor. 5, 14. 15 szerint az 
emberszeretet nagy eszméjének, mely önmagában leli 
magasztos jutalmát. 

Május 8-ának délelőtti óráiban ment végbe Buda-
pesten a német református templomban az első diako-
nissza-avatás, mely Magyarországban történt. 

Az urasztala előtt körben ültek a felavatott dia-
konissza nővérek és egy megkoszorúzott széken Horváth 
Ludmilla turóc-sz.-mártoni születésű próbanővér, mint 
felavatandó. A próbanövér 18 éves koraban lépett az 
intézetbe, 3 évi próbái- és tanulmányi időt töltött, jele-
sen képződött és keresztyéni lelkülete égő szerelemmel 
töltötte el azon Úrért, »ki minket először szeretett*, 
hogy „ama kicsiny (nyomorult) atyafiak körül* az ő 
kedvéért tegyen szolgálatot. 

A diakonissza-hivatalba iktatást Kánig Rudolf lel-
kész végezte, alaposan és szívhez szólóan fejtegetve 
Lukács 8, 1—3-ban foglalt igéket. Horváth Ludmilla a 
lelkész hozzá intézet kérdéseire , kérte a felvételt a 
^Betheszda^-féle diakonissza-intézetbe, mint rendes hiva^ 
talnok, mint rendes nővér. A tisztes lelkiatya és intézeti 



elnök, apostoli rendtartás szerint kézfeltevés és áldás-
kivánatok közt nyilvánította az eddigi próbanővért ren-
des nővérnek. A jelenlevő Moody lelkész ezután szintén 
ráadta áldását, kívánva, hogy legyen olyan, mint Phőbe 
Kenchreában s a többi apostolkori diakonisszák. 

Jelen voltak a gyülekezeten kivül Bachát budapesti 
ev. főesperes, Doleschall pesti ev. német lelkész és 
alulírott, mint meghívott vendégek és tanúi a lélekemelő 
ünnepélynek. 

Lelkünk elé idézve a női kérdést, Bethezdát, mint 
diakonisszaképző intézetet ajánljuk a lelkészek kiváló 
figyelmébe. Ha találkoznak a mindkét prot. felekezet 
egyházaiban olyan nők, kik munkakört óhajtanak, ugy 
mondjátok meg nekik, lelkésztársaim, hogy a diako-
nissza-hivatás egyike a legmagasztosbaknak. En pedig 
az ilyen nőknek, Horváth Ludmillára, a hazánkban 
felavatott első diakonisszára mutatva, szeretném egyen-
ként és összesen értésökre adni Jézusnak buzdító szavát : 
„Menjetek el és azonképen cselekedjetek!® 

Láng Adolf. 

Válasz. 
Lukács Ödön esperesnek. 

( E b e c s e s l a p . f . c v i 1 8 . s z . b a n h o z z á m i n t é z e t t » n y i l t l e v e l é r e . * ) 

Nem akarok hosszasan válaszolni, nehogy ^unal-
mas* legyek, mint saját kifejezésed szerint voltam, 
mikor: „hosszú éveken keresztül, terjedelmes cikkeim-
ben, kis- és nagy-, egyházi és világi lapokban, az una-
lomig sürgettem a nevelésügy felvirágzását;4 tehát igye-
kezni fogok lehető rövidre szabni a választ, még most 
is, mikor szinte a nevelésügy főfő fontosságú tényező-
jéről : a tanítóról van szó. Pedig azt mondta e tárgy-
ról, egy gyűlés alkalmával egyik hivatali elődöd, hogy : 
„a tan- és nevelésügy olyan dolog, hogy nem szabad 
elmúlni egy gyűlésnek, egy társas beszélgetésnek, egy 
találkozásnak, hogy ez igen lényeges és fontos ügyről 
szót ne váltsunk.* Ismerted ez elődeit. Nem rég tünt 
le a küzdelem színteréről. Kozma Józsefnek hítták. . . 
() gondolkozott így arról az ügyről, melyet némely 
halandók szentnek neveznek; a mely te előtted „unal-
mas* . . . . ízlés és felfogás dolga . . . . Előttem a 
nevelés s ennek munkásainak ügye iskolai életem óta 
főbenjáró dolog. . . Ebben maradok. . . . 

Hogy a szomorú tárgynál, t. i. G. J. és S. P. el-
bocsátásánál, rólad, mint esperesről kissé bővebben szó-
lottam, azért történt, mert a harmadfokú büntetést = 
elbocsátást, te, mint esperes, javasoltad. A tanacsbiró 
urak aztán, — némelyik keserű fejcsóválás kíséretében 
(láttam s magoktól hallottam) — a javaslat elfogadását 
megszavaztak . . . . Szerintem ez hiba volt . . . Nem 
figyeltek a szabalyokra. De nekem e dologban részem 
nincs. Engemet se te, se ők, se senki hibásnak itt nem 
tarthat. Mert bár ott ültem ugyan a zöld asztalnál ; 
azonban szavazatom nem volt és nincs. Mikor consul-
tativum votum-omat felemelhettem, elmondtam, felállva 

felolvastam, hogy az talap- s ügyrendi szabályok4 ilyen 
ügyben, ,kellő nyomozást és vizsgálatot4 rendelnek el 
(szabályok. 13. §. b.,) de a szavazás ellenemre ütött ki 
s felszólalásom figyelembe sem vétetett. . . De, hogy 
az ítéletet nem helyeseltem, megmondtam tisztelt ba-
rátom ! neked is, többeknek is . . . . És részemről — 
akármilyen bűnös legyen valaki — nem helyeslem, 
nem is fogom helyeselni soha, hogy „kellő nyomozás 
s szigorú vizsgalat4 megejtése nélkül elítéltessék és 
éppen hivatalvesztésre ! Ez praecedensűl szolgálna arra, 
hogy két három velem vagy bárkivel nem rokonszen-
vező visitatió jelentésére engemet és bárkit a hivatal-
ból, e. m. törvényszéki kihallgattatásom nélkül, el-
mozdítson. Minthogy nem oly régen történt, miszerint 
a vezetésem s lelki gondozásom alatt lévő egyházgond-
nokának nem volt együtt a zsebében az a 140 frt, a 
mit a visitatiónak átadnunk kellett volna, s pár napig 
IOO frtot a főgondnoktól kértünk; és bár egyházunkra 
s ügyeink vezetésére a visitátió minden dicséretet reá 
rakott, mégis egyik visitator azt mondta a szomszéd 
egyházban: „no hiszen! rendetlen egy egyház az a 
kállai egyház ! még azt a 140 frtot se birták kifizetni 
stb. Az ok az volt, hogy a visitatió a hirdetett időnél 
pár nappal előbb jött. A kurátor egyházi ládája fijában 
pedig egy-két száz frt soha sem szokott allani heverő-
ben. . . . A mi még nem bűn és nem ok a herce-hur-
cára Ily alapon pedig akár hivatalomból is el-
mozdíthatna az e. megyei törvényszék — három ilyen 
visitatió jelentésére, — — szerinted Miután 
én nem akarom, hogy az efféle eljárás irányadóul szol-
gáljon : appelláltam az ügyet az e. megyei törvényszék 
felett álló bíróságra — — — — a közvéleményre. . . 
ítéljen ! . . 

E11, míg igazságérzetem meg nem gyöngül vagy 
el nem hagy, maradok itt kifejtett nézetem és elvem 
mellett ; hogy t. i. kellő nyomozás és formális vizsgálat 
nélkül, hivatalból elbocsátani alkotmányos szempontok 
szerint senkit nem szabad. Mikor pedig igazságérzetem 
netalán meggyöngül vagy elhagyni készül: akkor tudni 
fogom, mi lesz a kötelességem : félreállani s közdolgokba 
nem ártani magamat. Erre, míg öntudatom el nem hagy, 
lesz erőm : ezt állítom. 

Hogy én, az itt kifejtett nézeteim miatt, a reactió 
terére léptem volna a nevelés ügyében : 11a ez igazán 
szójáték — figura, — mondhatnám a te kifejezéseddel : 
„irálygyakorlat4, leghelyesebben olyan szóvirág, a mi-
nőket te szeretsz és gyakran, igen gyakran használsz ! 
. . . . Ellene elegendő tiltakoznom, nehogy szavadra 
és esperesi tekintélyedre valaki elhigyje. . . . 

Az átmeneti kort illető megjegyzésedre s ez indo-
kom felett való szörnyűködésedre azt válaszolom, hogy 
az átmeneti korokat érni és élni fogja az emberiség 
örökké, míg csak a fejlődésre hajlandó és képes lesz. 
Ez a kettő pedig meglesz, míg az ember ember ma-
rad. És lesznek mindig kiérdeműlt emberek, majd min-
den téren, kik a maguk munkabíró koraban, környeze-
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tökben megtették a mi tolok telt; megálltak helyöket 
és betöltötték tiszteket emberül ; de egy ujabb követ-
kező emberöltő által tulszárnyaltatnak, és csak sánti-
kálva képesek haladni a fiatalabb, módszertanilag kép-
zettebb nemzedékkel . . . Igy szárnyaltathatott túl G. 
J. is, ki ezelőt 26 évvel N.-Kallón mint leánytanitó 
közkedvességben volt s megelégedéssel működött . . . 
Hjah ! akkor még nem voltak „képezdék* 1 Az irva-
olvastató tanmódszer is báb-állapotát élte. . . Nem volt 
Gönci ábc-e; hanem Zákány és a többiek szerint kí-
noztuk az áb-ab-ot . . . Es én tudok reá példát, hogy 
egy öreg tanítót b. e. Árvái József, emlékezetében is 
áldott kedves tanárom, magánosan tanítgatott az uj tan-
medszerre, barátságból, mint régi tanulótarsát; de a 
most már öreg, akkor még java korában levő férfi azt 
mondta Árvainak : ,nem megy ez az én fejembe Józsi 
pajtás sehogy ! nem is fogok én e szerint tanítani tudni 
soha!* Nem is a szerint tanít; de tanit csendesen, 
szorgalmasan ; habár talán nagyobb faradsággal s ke-
vesebb sikerrel . . . De ezt a 60 éves embert, 30—35 
éves tanítót, bárha ma már nem képes is az uj tan-
mód szerint haladó tanitó-társával lépést tartani s keve-
sebb sikert mutat is fel — pedig 25 év előtt éppen 
olyan igyekezettel, mint minőt ma kifejt, mint kitűnő 
tanitó köröztetett — nem óhajtanám elbocsáttatni.. 
Szerintem el kell tűrnünk a korával járó gyengesége-
ket, megelégednünk a kevesebb eredménynyel, ha — 
nyugdíjazni nem bírjuk; vagy — a mi ma, ez átme 
neti időkben szinte előfordul — nincs nyugdíjra való 
jogosultsága. Mert ma ilyen eset is sok van ! íme ilye-
nek azok az örökkön örökké maradandó átmeneti idők ! 
Ily bajok, terhek, nyűgök járnak azokkal; de ezeket 
eltűrni, nemcsak méltányosságból, de hálából is köte-
ességünk, mert ezek az ósdiak késziték elő azt, amit 
mi most élvezünk ! És bizony, még akkor 25 — 30—40 
év előtt, nem volt ám a tanitói pálya olyan kecsegtető 
mint csak ma is ! . . Nem volt könnyen kezelhető mód-
szer . . . . nem 300 frt minimum . . . . nem nyugdíj 
. . . . hanem élhetetlen szabó, csizmadia. . . . De mi-
nek mondjam ?! . El még — emlékezetben a példabe-
széd : „quem dii oderunt — praeceptorem fecerunt* 
. . . . Es ma — ezek képezik az átmeneti idők rnes-
gyéjén az elhárithatlan határköveket . . . . Nem a 
restséget pártolom én, hanem a méltányosságot, el-
mozdítás esetén pedig az igazságot t. i. „a kellő 
nyomozás és vizsgálat elrendelését sürgetem.* Értsük 
meg egymást . . . Hiszen egykor magad is azt mond-
tad, mikor ez ügyet együtt vitattuk, hogy : „csak most 
ne bolygassam ez íigyet; úgyis mindakettő belenyugo-
dott sorsába !* . . . Én azonban nem személyes ügy-
nek tartottam azt és — azért kerestem az igazságot.. . 

Azt mondod végűi, hogy »az egyesek boldogsá-
gát munkálnunk kell ; de az egyházak előmenetelét 
munkálni mindenek felett való szent kötelesség.* És ez 
igaz. En azonban csakis az előbbit tehetem, ha ugyan 
tehetném úgy, a mint óhajtom és szeretném. Hogy 

egyházak előmenetelét munkáljam, arra sem erőm, sem 
köröm ; bár csak azon egyházat tudnám boldoggá 
tenni, melyben hivataloskodom 1 Nyugodtan hajtanám 
fejemet az éjjeli és örök álomra is. — Te, a ki egy 
nagy e. megye kormányán állasz, e részi en már so-
kat tehetsz. Hogy alkalmad legyen, ide is irok valamit. 
A „Szabolcsmegyei közlöny* f. évi 20-ik ápril 28-án 
megjelent számában, a tanfelügyelő jelentéséből ezt ol-
vasom : „lbronyban a ref. iskola uj épületben van, fel-
szerelése meglehetős, tanereje elégséges, a tankötelesek is-
koláztatása rossz ; a szülőket kötelességeik teljesítésére 
senki sem ösztönzi, a község bírája gyenge, erélytelen. A 
ref. lelkész elhagyta a községet s híveit, más községbe, 
Tassra ment lakni, s a miatt az illető felekezet lelki 
oktatásban sem részesülhet rendesen. * 

Tisztelt Barátom ! A mit a kir. tanfelügyelő az 
ibronyi lelkész felől a közigazgatási bizottságnak jelentett, 
az egy év óta már köztudomásu dolog. Az illető lel-
késztárs maga megvallá, hogy családja Tasson lakik s ő 
csak onnan jár Ibronyba vasárnaponként és ha hallja, hogy 
valami baj van. Én ezt neked 1880 szept. i-én úgy 
hoztam tudomásodra bővebben — mert te is hallottad 
már — hogy az e. megyei gyűlésen e tárgyban inter 
pellálni foglak ; mert akkor merült fel, hogy az ibronyi 
lelkésztársunk és barátunk kezelésére bizolt Wertheim 
szekrénynek, melyben az e. megyei pénztári kötvények 
vannak, az elhagyott ibronyi paplakról, a kulcsát ellop-
ták. . . . Te engem — hosszas és heves beszélgetésünk 
után — lebeszéltél . . . Nem interpelláltalak . . És íme 
a tanfelügyelő jelentéséből, s nem „az e. megye kor-
mányán álló* esperes jelentéséből tudja meg e botrá-
nyos dolgot egy nyilvános lapból a világ! . . . Saj-
nálom! . . . . Igen; mert te mondod, hogy „az egy-
házak előmenetelét mindenek felett munkálni szent kö-
telesség.* Én is azt mondom, hogy az, annak a kit 
illet . . . . Mondod, hogy : „mig az e. megye kormá-
nyán állasz, ostora leendesz a rosz, hanyag tanítóknak* 
stb. Hát az egyházát elhagyó papnak ?! . . Igazán saj-
nálom, hogy a te esperesi kormányzásod alatt, ezt a 
scandalosus ügyet, melyet egy év óta ismersz, a tan-
felügyelőtől kell a világnak megismerni . . . Vagy 1b-
ronyban nem járt a „csalhatatan visitatió* ? !. . Be kár! 
Vagy „híven* eljárt és mégsem jelentett semmit! Hm! 
. . . Ha nem járt volna — mit alig hiszek — kérlek ! 
miután az egyház lelki gondozás nélkül van egy év óta, 
méltóztassál mint „a kormányon álló esperes, * valamit tenni 
abban az ibronyi ügyben ; és ne támaszkodjál egészen 
a visítatióra ! nekem pedig hadd meg azon szabadságo-
mat, hogy az e. megyei szabályokra hivatkozhassam 
ítéleted hozásánál anélkül, hogy „unalmas*, „reactió terére 
lépő* ember lennék, úgy lesz béke közöttünk ! Légy 
üdvözölve ! 

Nagy-KállÓ 1881 Máj. 3. tisztelő barátod 
Görömbei Péter. 



A szatmári ref egyházmegye tavaszi 
gyűlése. 

Egyházmegyénk szokott tavaszi gyűlését a Szamos, 
Kraszna és Tur folyók kiöntései, — s az utak járhat-
lansága miatt csak april 20. és 21-ikén tarthatá meg a 
szatmári ref. gymnázium tanácstermében. A gyűlés 
megnyitása utan Kiss Áron esperes ur szokott avatos-
sággal szerkesztett jelentését olvasá fel, mély a lehető-
ségig hű képét tünteté elő egyházmegyénk szellemi és 
anyagi állapotának. Örömmel hallottuk, hogy a hitélet 
és közerkölcsiség az egyes egyházakban a lefolyt 1880-ik 
évben az egész egyházmegye területén álíalaban 
megnyugtató volt ; s habár a buzgóságnak hajdan 
fellobogott erős lángja nem hevít is minden kebelt : a 
hitetlenkedők rossz példái a gyülekezetek tagjain — - Isten-
nek hála — még nem vettek erőt. Az istenitiszteletet 
kivált vasár- és ünnepnapokon mindenütt gyakorolták. 
Ünneprontás és istenkáromlásért senki nem büntettetett. 
Az illető lelkészi hivatalok előtt 19 visszás házaspár 
jelentkezett, kik közül 6 pár kibékült, 13 pedig törvé-
nyesen elvált. Kisebbszerű kihágásokért polgári büntetés 
alá csupán 3 egyén esett. Reformált egyházunkba j 
áttért 9 fi, 12 nő, összesen 21. Tőlünk más egyházba 
tért 1 fi, 5 nő, összesen 6. Egyházmegyénk összes 
népessége a lefolyt évben 44,286 lélek volt. Házasság 
köttetett 346 tiszta és 25 vegyes, összesen 371 ; gyer-
mek született 1597; elhalt 2025. Iskolakötelesek száma 
6 12 évig 2245 fi, 1992 leány, összesen 4237, kik 
nagyrészben iskoláztattak; 13—15 évig tanköteles fi 
1062, leány 964, összesen 2026. Lelkész van rendes 
63, segéd 8, összesen 71. Elemi tanitó van 88, kik 
nagyrészben kellő eredménynyel tanítottak. 

Az egyházak anyagi állapotát tekintve, örvendetes 
jelenségül jelezhető, miszerint egyesek és egyházak a 
lefolyt évben is meghoztak áldozataikat; jelesül : Tisza-
Becs építendő uj iskolájához 15 ezer vályogot; 10 ezer 
téglát vettetett és égettetett és 10 öl termés követ vá-
sárolt, s mind hármat az uj iskola telekhelyiségre be-
szallittatta. Ugyanott Geczeő Gedeon nyugalomra 
lépett lelkész az építésre 100 frtot adományozott. 

Csaholcz uj iskolát építtetett, s a lelkészi lakot 
rendbe hozta. Ugyanott Bernáth Károly az egyháznak 
1 hold temetőhelyiséget adományozott. 

('igény-Dángád templomába orgonát készíttetett. 
Barnán Takács István és neje az egyháznak egy 

urasztali teritőt adtak. 
Császlón Guti Juliánná hagyatékából egy 180 frtos 

szószék i koronát készíttettek ; ugyanott Kiss Sándorne 
a szószékre egy teritéket adott. 

Szamos-Dob 2750 frtból az egész egyházmegyében 
páratlan lelkészlakot épít tetet t ; ugyanott Juhos Andrásné 
az urvacsorahoz holtig bort ajánlott. 

Fejér- Gyarmat vaskoronával ellátott derék uj ha-
rangot öntetett. 

Szatmár-Xémeti temploma vasrácsozatára eddig 

680 frtot költött, ugyanezen célra Győry Karoly ur 5 
frtot, a szíjgyártó testület pedig 8 frtot adományozott. 
Az árvaház vételére 384 frtot fizetett; ugyanezen célra 
Fésős András ref. lelkész 43 frt 3 krt gyűjtött. A sze-
gény árva gyermekek részére tett gyűjtésből bejött 
207 frt 89 kr. Az egyház Kató Janosnak a Lázár utcán 
levő házát 1020 frtért megvásárolta. 

Óvári derék uj lelkészilakot építtetett. 
Panyola csínos templomának belsejét a székek 

festésén kivül elkészíttette; a diszes kathedrát és szo-
széki koronát beállította ; a templom üres tereit termés 
kővel kiköveztette. Ugyanezt Kiss József és neje Koncz 
Erzsébet, kik a mult évben a szószék fölibe koronát 
készíttettek, most a kathedrára egy igen értékes fehéres 
alapszínű aranynyal dúsan hímzett, ünnepi teritéket, s 
alá kék szőnyeget ajándékoztak. 

Bicse derék iskoláját felépíttette. 
Sályiban Cséke Mihály az egyháznak 100 frtot 

hagyományozott. 
Szatmár a temető kerítés és belszerelésre 570 frtot 

adott. Szegény gyermekeknek egyesektől viseltes ruhá-
kat gyűjtött, s azokon kivül könyvekre és ruhadara-
bokra 100 frtot adott. Elemi iskolája taneszközeire 70 
frtot, iskolai felszerelésre 280 frt, a protestáns növelde 
részére 320 frtot, a gymnázium tápintézetére 100 frtot, 
a városi hatóság pedig 60 frtot adott. Ugyancsak a 
városi hatóság a házi ipar tanításához szükséges anyagokra 
és eszközökre 50 frtot, az egyház terme fűtésére 8 
köbméter fát, Lehóczky János egyháztanácsos pedig 
Paládi Lajos tanítónak a finomabb vessző- és nádfonásnak 
Máramaros-Szigeten leendő megtanulhatására 100 frt 
költséget adományozott. Böszörményi András az egyház-
nak 100 frtot hagyományozott, mely összeget neje le 
is fizette ; Petravics Jánosné szintén 50 frtot hagyott. 

Vetés ódon templomát 2221 frt költséggel, régi 
stylját megtartva tornyával együtt igen díszesen kija-
víttatta, lesülyedt ajtajait kiemeltette, uj ajtó és abla-
kokkal ellátva, mennyezetét s székeit kifestette. 

Elszomorító helyzetben vannak a fülpösi, keéri és 
tisza-becsi egyházak, mely utóbbiaknak tanitói telkét a 
Tisza folyó már nagyrészben elmosta, sőt a lelkészi 
parochiához is gyorsan közelit, ugy hogy száz év alatt 
azt is megsemmisíti; a keéri egyház templomát és 
iskoláját a Szamos tolyó alámosta, s e miatt régi 
ódon fatornyát a veszélyes meredek partról már szét 
kell szednie; mindezen veszélyben levő községek lehető 
megmentésére a megyei hatóság még mindig késle-
kedik. 

A mult 1880-ik év októberi gyűlés 4-ik számú 
határozatában a világi tanácsbirák arra hivattak volt fel, 
hogy a gyűléseken folytonosan jelenjenek meg, vagy 
ha azt helyzetük nem engedné, adják tudtara az el-
nökségnek, hogy helyük rendes tanácsbirákkal szabály-
szerűen betölthető legyen. Ezen felhívás folytan az 
egyházmegye két veterán tanácsbiraja Jeney Dániel és 
Galgócy Sándor urak, részint előhaladott koruk, részint 



egészségi állapotuk miatt a tanácsbirói hivatalról lemon. | 
dottak. Az egyházmegye mindkét veterán tanácsbirónak 
az egyházi ügyek iránt eddig tanúsított érdeklődésüket 
s kifejtett tevékenységüket, buzgalmukat kellően méltá-
nyolva — az indokolt lemondást — bár sajnálattal, 
elfogadta, s helyökbe uj tanácsbirákúl az egyházi téren 
magukat már eddig is jól érdemesített két erélyes és 
tevékeny férfiút, u. m. Dr. Farkas Antal e. m. ügyvéd 
és Csepelyi Miklós e. m. világi jegyző urakat választotta 
meg, kik is az esküt készséggel letevén, hivatalukat a 
gyűlés jókivánatai között elfoglalták. 

Farkas Antal tanácsbiróvá lett elválasztatása után 
az egyházmegyei ügyvédségről leköszönt; azonban az 
e. m. gyűlés a két hivatalt összeférhetlennek nem lát-
ván : az ügyvédség további viselésre őt fölkérte, ki is 
azt a gyűlés közohajtására újból elvállalta. 

Csepelyi Miklós elválasztott tanácsbiró az e. m. 
világi jegyzőségről szintén leköszönt s helyébe a gyűlés 
egyhangú szavazatával segédgondnokunk szép reményekre 
jogosító fia, Vályi Árpád választatott meg. 

A gyűlés folyama alatt érkezett Domahidy Ferenc 
főispán urnák a tanácsbirói hivatalról Vdló lemondást 
tolmácsoló levele, melyben tudatja, hogy sok oldalú hi-
vatalos elfoglaltásai miatt a tanácskozásokban részt nem 
vehet. Az egyházmegye a derék főispán urnák az 
egyházi ügyek körül szerzett érdemeit szintén méltá-
nyolva — a lemondást elfogadta, s a megürült tanács-
birói hivatal betöltésére a szavazást elrendelte. 

Zámbory Béla ifjú lelkész társunknak a beregi 
egyházmegyébe kebelezett badalói egyházba lett meg-
választása folytán a csahólci egyház megürült; s azon 
állomásra mult évi december 12-én Kormány Lajos 
fehér-gyarmati segédlelkész szabályszerűen • mégválasz-
tatott, ki azt el is fogadta. Azonban elfogadása után 
kevés időre, a kisebbségben maradt párt, megválaszta-
tása elien korteskedési vádakat jelentett be. Az elnökség 
e vádakat küldöttség által megvizsgáltatta, melynek 
munkálatából s jelentéséből az egyházmegye tanácsa, 
miután a korteskedést — melynek alapján a választás 
megsemmisíthető lett volna — meg nem állapithatá; 
a Kormány Lajos megválasztatását megerősítette ; mely 
határozattal a kisebbségben maradt pártbeliek meg nem 
elégedvén : az ügyet végeldöntés végett a főt. egyház-
kerületre fölterjesztetni kérték, s az részükre meg is 
adatott. 

Somodi Molnár Ferencz mándi lelkész s kiérdemült 
tanácsbiró mult évi november 30-án elhalván : esperes ur 
a mándi megürült lelkészség betöltésére választási ha-
tárnapot tűzött, s arra Szeöke József kisszekeresi 
lelkész szabályszerűen meg is választatott. Azonban né-
hány elégületlen egyén e választás ellen is óvást jelentvén 
be, esperes ur a választást egy küldöttség által meg-
vizsgáltatta ; melynek jelentése szerint a választás kellő 
rendben és szabályszerűen történvén: a gyűlés e vá-
lasztást is megerősitette. 

Adorján Gyula Sárospatakon vizsgázott lelkészje-

lölt a főt. püspök ur átkebelezése folytán az egyház-
megye segédlelkészei közé bevétetett és segédlelkészül 
Kalós Péter rendes lelkész s egyházmegyei jegyző mellé 
a tisza-becsi egyházban megerősíttetett. 

Szabó Sándor alkalmazás nélkül levő lelkész kérte 
magát az egyházmegye alkalmazást igényelhető lelkészei 
közé visszavétetni, azon oknál fogva, mivel erkölcsi 
megjavulásának, kifogástalan magaviseletének bizonyít-
ványát mutatá fel, azon községtől a melyben lakik, s 
mert eddigi jövedelem nélkül töltött életének kiállott 
nyomorai, elkövetett botlásainak már elegendő büntetései 
voltak. Miután az egyházmegye a beterjesztett erkölcsi 
bizonylatból Szabó Sándor javulása felől meggyőződést 
merített: őt a főt. egyházkerület atyai kegyébe ajánlotta. 

Főt. Kun Bertalan tiszáninneni püspök ur egyház-
megyénket a miskolci felsőbb leánynöveldére való ada-
kozásra, a budapesti prot. orsz. árva-egylet választmá-
nya pedig az árvaház fentartásának támogatására kérte. 
Mindkét intézet az egyházak pártoló szeretetébe aj állí-
tatott. 

Kocsis József sonkádi lelkész és neje Bartha Ilona, 
egyházukban 50 frt. alapítványt tettek, hogy annak ka-
matja évenként az egyetsem mulasztó iskolás gyermek 
részére ösztöndíjul adassék. E kegyes adományozás 
méltó elismeréssel örvendetes tudomásul vétetett. 

Dobray Mihály szatmári elemi iskolatanitó ki az 
egyházmegye mult évi őszi gyűlésének 26-ik számú ha-
tározata szerint csak a jelen év tavaszáig hagyatott meg 
hivatalában, a közgyűléshez a végett folyamodott, hogy 
tekintve nyomasztó anyagi helyzetét s számos tagból 
álló családjat, hivatalában még a jelen iskolai év végéig 
hagyassék meg. Az egyházmegyei hatóság ezen kérel-
met pártolás végett a szatmári egyháztanácshoz ajánlólag 
tette által. Ezzel egybefüggőleg a szatmári egyház részéről 
jelentetett, hogy Dobray Mihály nyugalmazott tanitó 
részére kegydijul halála napjáig rendes tanitói fizetéséből 
évenként 200 frtot és 3 öl fát ajánlott meg: a fennma-
radt 342 frt fizetésre pedig egy rendes tanítót fog vá-
lasztani. A szatmári egyháznak ezen kegyeletes intéz-
kedése örvendetes tudomásul vétetett. 

A Zsadány községben levő reformált hivek még 
eddig egyik anya-egyházhoz sem tartozván, azon köz-
ségnek mint leányegyháznak Szamos-Dobhoz leendő 
csatoltatása kimondatott, s az megerősítés végett a főt. 
egyházkerületre felterjesztetni határoztatott. Egyúttal a 
szamos-dobi lelkész minden ottan előfordulható lelkészi 
teendők végezésére köteleztetett. 

Fülesdről Ináncsy Károly és társai Fülep István 
lelkésznek büntetésül leendő elmozdittatását kérték. 
Miután az e. m. tanács a beterjesztett kérvényből arról 
győződött meg, hogy a nevezett egyént és társait a derék 
és erélyes lelkész elmozdítására nem egyéb, mint sze-
mélyes gyűlölet vezette, s hogy semmi olyan ok, mely 
a lelkésznek onnat más egyházba való áthelyezését tette 
volna szükségessé, fenn nem forgott : folyamodókat ké-
relmükkel elutasította. Kívánatos lett volna, hogy az 
izgatók ellenében egy kissé szigorúbb határozat hozatott 
volna, hogy igy jövőre a többi egyházak lázongani 
szerető tagjainak is ne lenne kedvük belhivatalnokaik 
ellen az alaptalan vádoskodásra. 

A gyűlés, miután több mint 50, részint peres, ré-
szint helyi érdekű tárgyat az elnökség szokott tapintatos 
és erélyes vezetése mellett letárgyalt: apr. 21-kén dél-
után bezáratott. Kalós Péter, 

e g y h á z m e g y e i j e g y z ő . 



Az érmelléki ref. egyházmegye tavaszi 
közgyűlése. 

Egyházmegyei közgyűlésünk, mely a kellemetlen 
útak és idő dacára elég népesnek volt mondható, áp-
ril hó 21-dikén tartatott meg a szokott helyen: Szé-
kelyhidon. Miután a volt, s még ez úttal helyettes 
esperes Papp Gábor ur, — Istenhez emelt buzgó imával 
a gyűlést megnyitottnak nyilvánítottá: Erater Imre se 
gédgondnok ur, egy még mindég élénken fajó sebére 
mutatva egyházkerületünk csak a közelmúltban oly sú-
lyos csapást szenvedett testének, boldog emlékű Dr. 
Révész Imre ur halálában, emlékezetét jegyzőkönyvileg 
megörökíttetni, s a gyászoló özvegygyei, és családjával, 
a velők együtt minket is oly megható gyász felett, 
egyházmegyénk egyetemes fájdalmat, s altalános rész-
vétét levélileg kifejezni, és közölni indítványozza. A 
nagy férfiú iránt, méltán érzett szeretete és tisztelete 
kifejezése mellett, egyházm. közgyűlésünk s. gondnok ur 
indítványozását magáévá teszi. 

A közelebb történt szavazások nyomán egyház-
megyei jegyzőül és tanácsbiróul Nagy István szentimrei 
lelkész ur lett elválasztva, ki dacára— gyűlésünk uj és uj 
felhívásának, kérelmének, — ama hivatalokat, — jelen 
privát körülményei altali akadalyoztatását hozván fel: el 
nem fogadta. 

Lelkészi gyám- és nyugintézetünk pénztárnokává b.-
diószegi lelkész Kassay Ignác ur lett, ki a pénztárt, 
— ez idő szerint — már at is vette. Nevezett pénztárunk 
jelen vagyoni állasa a 13.000 forinton felül áll. Segély-
ben részesül 3 özvegy 300— 300 forinttal évenként, egy öz-
vegy, és egy árva pedig 100 forint évi kegy díjban , 
ugy azonban, hogy mindezen összegek io®/0 levonásával 
adatnak ki, utólagosan, félévenként. 

Ama közelebb kiadott ministeri rendelet folytán, 
hogy: az államadóikkal hátralékban levő egyházaknál az 
egyházgondnok javai foglalandók le végrehajtas alap-
jaul, inditványoztatik : »kerestessék meg az egyházkerület, 
hogy ezen, — épen jelen viszonyaink közt — egyhá-
zainkra rombolókig ható rendelet vissza vonása egyház-
kerületileg kérelmeztessék.* 

Valóban, romboló és vészthozóvá leend ama .ren-
delet keresztülvitele ma, midőn több egyházainkban 
oda jutottunk, hogy az egyház-gondnoki állás, különben 
sem óhajtva keresetit, nem a bizalom és tisztelet szép 
nimbusával környezett hivatal többé, hanem fajdalom! 
sok esetben ráerőszakolt szakmány-munka; ma, a midőn 
egyházakat nevezhetnék meg, melyek évek óta gondnok 
nélkül vegetálnak, s már már a sülyedés örvényének 
szélén. Es ugyan kérdem : hogy ha még ministeri ren-
delet azzal is sújtja gondnokainkat, hogy — talán, da-
cára legbuzgóbb eljárásuknak, s az egyházi adó behajtása 
korul latba vetett minden tevékenységöknek, — mert a 
népnek akár tehetetlen szegénysége, akár — mert ilyen 
is van, — megcsökönösödött fizetési vonakodása miatt, 
egyáltalában nem képesek lefizetni az egyház állami 
adóját, — odaadó buzgalmuk és fáradozasuk mellett 
kiérdemelt elismerés és dijjazás helyett, esetleg még 
privát javaik is zsákmányává lehetnek az adó-végrehajtó 
irgalmat nem ismerő szigorának — ugyan kérdem : Mi 
történik akkor?? — Az, hogy a gondnokok átadjak 
tiszteletes uramnak a cassa-kulcsát, leteszik vállukról azt 
a hivatalt, mely személyes fáradozásuk mellett, még 
családjuk jelen, s jövő anyagi jóllétét is fenyegeti. Mert 
ez egyszer, — legalább a lelkiismeretesen munkálkodó 
gondnokra nézve - - szerintem nem áll ama társadalmi 
elv: ,egy a közért!4 — És ekkor lesznek felfordult, 

rendetlen, pusztuló, Ínségre jutott egyházak, nem annyian 
mint ma ! 

Van azonban a dolognak másik oldala is. Önként 
felmerül ugyanis a kérdés, hogy : az adó-hátralék 
miatt foglalasnak elébe néző egyhazban, mi szolgáljon 
hát foglalasi alapul ? Az egyház ingatlana. Mondják 
talán sokan. De hát a hol nincs olyan ? A mint hogy 
legalabb egyházmegyénk legtöbb egyházaban nincs is. 
Vagy talan a lelkész, s a tanító feje fölött üttessék kó-
tyavetyére a ház ? — vagy a templom — az Isten háza 
— kerüljön dobra ? — A mint az utóbbi csak a közel 
múltban egy helyen végrehajtatni szandékban is volt ? — 
Erős dilemma, de a melyből a kibontakozás mégsem 
lehetetlen. — Ugyanis: szüntettessék csak be már el-
végre, valahára, az az oly sok helyen még máig is dívó, 
semmiképen nem jogosúlt, — mondjuk ki : igazságtalan, 
egyházi adó fizetés-mód, mely »párbér* címen nyert 
még az ó világban életet, s hozassék be az egyes 
egyhazak belviszonyaihoz képest kiszabandó maximum 
mellett a birtokaranylagos egyházi adóztatás, a »ki ki a 
mint vette az ajandékot: aképen sáfárkodjék abból* (I. 
Péter IV. 10.) bibliai elv alapján ; és a hol a hívek lan-
kadó vallasos buzgósága önként megadni az egyháznak, 
a mi az egyházé, vonakodnék: álljon csak a gyönge 
Mózes oldala mellé az imponáló Áron, alkalmazzon csak 
a világi hatóság több erélyt, a segélyéhez fordult egy-
házak ügyének elintézésénél: bizonyára évről évre növe-
kedő egyh. adóhatralékok apadni, egyházaink mai ten-
géletökből kiemelkedni fognak, mert a curátori hivatal 
is ismét tisztes, keresett, és nem a mai napi inevitabile 
malum leend ; s egyházaink nem leendnek a végrehajtás 
páni félelmének kitéve, mert államadóikat lesz honnan 
törleszteni. Igaz, hogy az egyházi adónak polgári hatóság 
közbejöttével való behajtasa felette szomorú, és utolsó 
dolog, de hát az egész test szenvedjen, vagy haljon-é 
inkább, mint egy tagja az orvosi műtő-kés alá vettessék, 
melynek halála: az egésznek élete ? ? — — lm ezek 
képeznék amaz ariadne-fonalat, mely a zavar, a hovatova 
sülyedés tömkelegéből kivezetné egyházainkat. Igen ter-
mészetes, hogy ezekre a koronát közelgő zsinatunk tenné 
fel : kötelező hatarozatával. 

Elég érdekes tárgya volt gyűlésünknek, egy nevére 
és helyzetére ugyan nem kis jelentőségű, de mai álla 
saban elég szomorú események színhelyévé lett egy-
házunk ama kérelme: hogy a már egy éve, lelkésze 
elhalása folytán vácantiában lévő papi hivatala, 3 évre 
betöltetlenül maradna azon okból, mert tetemes adós-
ságát csak az igy élvezendő papi javadalomból remél 
letörleszthetni. Sajátságos jellege az időnek, furcsa módja 
az önsegélynek az, mit egyházaink némelyikében ujabban 
ususba hozni akarnak. Hogy t. i. az üresedésbe jött papi 
hivatal javadalmait kívánnák kiaknázni bajaik orvos-
lására, csak hogy ön lábaikból kihúzhassák az önkén-
tes-megadóztatás tövisét. A helyett, hogy a kérelemnek 
egyenesen hely adatott volna, egyházmegyénk, igen 
bölcsen s tapintatosan, a canonica vizitációt bízta meg 
jelzett egyházban a dolgok beható megvizsgálásával, s 
ahhoz képest leendő intézkedéssel. Mert ugyan hová 
vezetne a gyakrabban felmerülő hason kérelmek en-
gedélyezése ? Megvallom : lehet, sőt van reá eset, mikor 
egyetlen mentő szer ez , de van fájó példa ám arra is, 
hogy az ily jótéteményben részesített egyház viszonyai 
maradtak azután is ugy, és azok, a hogy, és a melyek 
voltak előbb. Tehát caveant consules 1 

Voltak még több, — lelkész és tanitó közt — 
felmerült panaszos ügyek szőnyegen, de ezekről — mint a 
hajdani velencei tizek társaságáról, — jobb hallgatni. 



Azt azomban még sem lehet elhallgatni, hoey — fáj-
dalom ! - még mindig vannak tanítóink, kik a kellő 
jogkörön belül, lelkészeik fölényét elismerni, s vende-
letét teljesíteni , nem akarják ; s magukat merően elle-
nökbe szegezik. Mikor derül fel már az ilyenekre a ^yvio&i 
Oécnröv* magasztos elv boldogító, megnyugtató napja ? 
Az esperesi jelentés egyházaink állásáról, mit első helyen 
helyen kell vala említenem, az utak járhatlansága követ-
keztében meg nem ejthetett canon. vizitatio miatt, mely 
nálunk a tavaszi hónapok közepe táján szokott történni 
— ez úttal elmaradt. Molnár János. 

b . d i ó s z e g i r e f - l e l k é s z . 

I R O D A L O M . 
Pécsett , Taizs Mihály nyomdájában épen most 

jelent meg : Neumayer Gáspár emlékezete és rövid élet-
rajza. Készítette és felolvasta a Mohács-vidéki tanitó 
egyletnek jan. 27-én Mohácson tartott közgyűlésén 
Eilep Endre, egyleti elnök. Ennek mintegy függelékét 
képezi Kisszély Andor gyászbeszéde. Kinyomatták a 
boldogult tisztelői. Azon önkénytes adományok, melyek 
e munkáért szerzőhöz befolynak, az egyleti könyvtár 
javára fordíttatnak. 

Petőfi-e vagy Arany? Irta Török Árpád, a 
„Petőfi-ház* indítványozója. Bpest, Bagó Mártonnál. 
Ára 25 kr. Kritikai éllel, s széleskörű tanulmánynyal 
irt értekezés. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Távi ra t . Miskolc, máj. 10. Br. Vay Miklós 

megnyitó beszéde roppant hatást keltett, melynek 
következtében zsinati határidő elfogadva, költ-
ségre nézve tisztában; zsinati követek választása 
ugy, mint túl a Tiszán; ebéd 120 személyre, lelkes 
éljenek a trónörökösre és fenséges nejére. 

* Személyi hirek. Bajó Károly dunamelléki e. ke-
rületi aljegyzővé választatott. — Garzó Gyula gyomai ref. 
lelkész, régi munkatársunk, a Békésmegyei Közlöny 
főszerkesztőjévé lett. — A női szeretet, mely fáradha-
tatlan az örömkönnyek megteremtésében, vezette a 
székesfehérvári evang. egyház hölgyeit, hogy az e. e. 
e gyámintézetének fiókegyleteként szervezkedjék. Az 
egylet, mely folyó hó 5-én tartá alakuló gyűlését, ked-
vező választást tett, midőn elnökül Ilornyánszky Aloj-
zia, tiszteletbeli elnökül Procopius Pálné és pénztárnokul 
Nemessányi Adel úrhölgyeket szerencsés volt megnyerhetni. 
Gáncs Jenő, evang. lelkész, mint titkár. — Gergely Ká-
roly debreceni ref. főgymn. tanár, a Debr. Nagyv. Ért. 
szerint, nem fogadta el a krassói egyház választását, s 
ennélfogva továbbra is Debrecenben marad. — A sajó-
és szárazvölgyi ref. tantestület énekkarának Tornallyán 

tartott gyűlésén világi elnökké Diószeghy Zsigmond 
földbirtokos, pénztarnokká Szügyi László, alénekvezérekké 
Borza Pál egyleti jegyző, Fehérvári Kálmán, Kiss Miksa, 
Litkey György, és Tóth Sámuel választattak. 

* Az alsószabolcs-hajdúkerületi ref. egyházmegyei 
tanitó-egylet évi rendes gyűlését f. hó 18-án, d. e. 8 órakor 
kezdődőleg, Hajdú-Böszörményben, a főiskola nagy termé-
ben tartandja. Tárgyak : Elnöki beszámolás, Simon Károly-
tól. Gyakorlati tanítások. A gyakorlati tanítások kritikai 
méltatása. Isk. népkönyvtarak kérdése, Sólyom Antaltól. Isk. 
takarékpénztárak kérdése, Vincze Józseftől. Alapszabaly-
ügy. Vincze József és Lévai Imre által szerkesztett 
természetrajzi tankönyvnek ismertetése Vég József által. 
Számadások és beadott javaslatok tárgyalása. Az egylet 
tagjainak, s az e gyűlésre ott megjelenő tanügybará-
toknak elszállásolásáról s rendezéséről a h.-böszörményi 
ref. tanitói testület fog gondoskodni. 

* A nagykőrösi ref. főgymnáziumban 1870/1-ben 
érettségit tett ifjak, e hó elején ígéretükhöz képest 
találkoztak Kőrösön, s a nap emlékét azzal örökiték 
meg, hogy 120 frtot alapítottak a főgymnázium céljaira. 
Ezen kivül, a talalkozók egyike, dr. Király István Hajdú-
megye nádudvari járásának orvosa, 5 aranyat adott 
át az igazgatónak, azzal a kijelentéssel, hogy ez ösz-
szegből 5 éven át 1 — 1 aranynyal jutalmaztassák az 
érettségi vizsgák alkalmával készített legkülönb magyar 
írásbeli dolgozat. 

* Cselka ó-budai plébános s káplánja ismeretes 
pőrében a kir. tábla e vádlottakat fölmenté, mert a 
ker. szülőktől származó gyermekek megkeresztelése más 
felekezetbeli lelkész által, nem büntetendő cselekmény, és 
mert a keresztelendőt atyja, r. kath. szülőktől szárma-
zottnak adta ki. Mivel azonban az államügyész részben 
e hamis bevallásért indította meg a pört, ennek iro-
mányai közöltetnek az illető törvényszékkel. — Az 
első folyamodáséi törvényszék még az anyakönyv 
kiigazítását is elrendelte Ezt a határozatot is elvetette 
a kir. tábla, azon okból, mert a fenyitőtörvényszék ez 
ügyben nem illetékes biró. 

* Nyilatkozat. A Prot. Egyh. s Isk. Lap f. évi 
19-ik számából, meglepetve olvastam, hogy a tiszántúli 
egyházker. közelebbi közgyűlésén, midőn a gyakorlati 
theologiai tanszék betöltése felől történt intézkedés : az 
én nevem is szóba jött, még pedig az „ajánlkozottak* 
között E közleménynyel szemben, határozottan kijelen-
tem : 1. Hogy én az emiitett tanszékre sohasem ajánl-
koztam. 2. Hogy senkit ajánlásomra fel nem szólítottam ; 
s ha valaki nevemet a választásnál fel hozta is: ezt 
tudtom, és beleegyezésem nélkül tette. Makón, 1881. 
május 11. Csécsi Miklós, makói ref. lelkész. 

* Gyászhír. Kovács Jáncs, hernádnémeti ref. 
lelkész — mint minket értesítenek — f. hó 5-én elhunyt, 
Temetése nagy részvét mellett 8-án ment végbe. Az 
elhunyt igen tudományos ember volt. Képzettségének 
irodalmi téren is jelét adta. 

Z A T 
Steltzer* IDéiniel-féle ösztöriciijsilsira.. 

A győri ágost. hitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt lévő >;>Steltzer Dániel alapítványból* 
40 frttól 100 frtig terjedő ösztöndíjakra az 1880/1 -ik isk. évre pályázatot hirdet. 

Folyamodhatnak: ágost. hitv. ev. árva, szegény, győri jó magaviseletű szorgalmas tanulók, 
különösen a Steltzer vagy Ráth családhoz tartozók, bárhol tanuljanak. 

A folyó isk. év első feléről szóló tanodai, úgy a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot 
tanúsító bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok f. évi május hó végéig alulírotthoz intézendők. 

G y ő r , ápr . 24 -én 1881. j ) r B e l i c z a y E l e k , 

a g y ő r i á g o s t . h i t v . e v . i s k . b i z o t t s á g e l n ö k e . 3—3 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : UDr. ZBa.lla.gi. lor. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
é s 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Ki izsy-utca 29 sz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben h á / . h o z h o r d á s s a l s vidékre p o s t a i k ü l d é s s e l 

f é l é v r e 4 f r t 5 0 k r . , e g é s z é v r e 9 f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 

k i r . p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Hirdetések dija: 
4 h a s á b o s p e t i t s o r t ö b b s z ö r i b e i k t a t á s á é r t 

5 k r . , e g y s z e r i é r t 7 k r . s o r j a . — B é l y e g d i j 

k ü l ö n 3 0 k r . 

T e l j e s s z á m ú p é l d á i n . - y o ! k i l s : a . l m i n d é g s z o l g á l h a t u n k . " I M I 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök 
lejárt annak megújítására felkéretnek. 

Nyi l t levél Ba l lag i Mór ba rá tomhoz . 
Szeretett barátom! Mióta elszakadtam Bu-

dapestről, így kiváltam az irodalmi körből, elfog-
laltatásom miatt nem foglalkozhatom oly behatón 
protestáns ügyekkel, mint illo tempore, ezért csak 
ritkán ütöm fel fejemet a ^Prot. Egyh. és Isk. 
Lapban.4 Legutolsó levelemért, mejyben a baranyai 
vitára megmutattam, hogy: in te est permicies 
tua, Israel, sokan megnehezteltek s egy-kettő 
máig is dohog s köszöntésemet csak azért fo 
gadja el, mert falusi iskolás gyermekkorában dic-
tando fejébe vette : 

, Menj az utcán szépen folyvást, 
Nem kullogva sem nem futvást. 
Derék ember elől térj ki 
S emberséggel köszönj néki." 

No de ha azon levelemért megnehezteltek 
az atyák: talán ezért kiengesztelődnek, látván, 
hogy még sem vagyok én oly elvetemedett rossz 
kál vinista, mint ők hiszik s másokkal is elhitetni 
akarják. 

A „Prot. Egyh. és Isk. Lap" ez idei 19-ik 
számában vEgy uj merénylet" cím alatt panaszos 
cikk jelent meg Zábrák Dénes német-sz.-mihályi 
ev. lelkésztől. Panaszolja, Hogy a „Magyar Állam" 
(mert más kath. lapot nem olvas • bizon kár 
azt is olvasni) többszörösen közöl miniszteri vég-
zéseket, melyek szerint a r. kath. plébános köve-
telheti az egyházi s iskolai járandóságokat oly 
telkek után, melyek jelenleg ev. protest. kézen 
vannak, ele valaha kath. birtokok voltak. 

Talán a „Magyar Állam * hírhedt szerkesz-
tője maga gyártja ezeket a merényletes miniszteri 
rendeleteket, mert nem akarom feltenni Trefort 
miniszter úrtól, miszerint annyira eltérne dicsőült 
előde ösvényéről, hogy a vallási egyenjogúságot 
arcul csapó rendeleteket bocsátana ki. És ha 
mégis ugy volna, akkor e törvényszegést s lábbal 
taposást tűrni, annyi mint gyávaság. 

Itt van szomszédunkban Lajos-Komárom, 
egykor virágzó ref. gyülekezet. A ref. polgárok 
birtoka lutheránus és katholikus kezekre ment, a 
ref. gyülekezet most alig három családból áll s 
váljon a luth. és kath. földbirtokosok fizetik-e a 
ref. papot ? Itt van megyénkben Etyek, a refor-
máció korában nagy ref. gyülekezet, most gaz-
dag sváb község, alig teng benne 9 ref. család, 
mert a munkás sváb oly mesés árt ád az eladó 
telekért, hogy másutt három ekkorát lehet venni 
és jutott-e valaha eszébe az etyeki ref. papnak 
szóráskor elmenni a sváb atyafi szérűjéré s oda 
tartani a zsákját, hogy mérjenek bele két köpőce 
búzát, mert azt, a mit az isten adott, kálomista 
föld termette ? Soha, mert a földnek nincs val-
lása, az nem jár templomba, annak nem keresz-
tel, annak az isten a papja, az kereszteli meg 
esővel és harmattal, az temeti be hólepellel in-
gyen jóvoltából. Ha mi reformáltak bírtunk any-
nyi szerénységgel, hogy a kathol. kézre került 
birtokoktól nem követelünk stólát, hol akkor a 
viszonosságnak még csak árnyéka is, hogy a ple-
bánusok követelnek ? Hol a törvény, melynek 
alapján követelnek s melyre alapítja a miniszter 
ur a „Magyar Államban" állítólag megjelent ren-
deleteket : 



Hogy a merényletet elkövető plebánusoknak 
nincs igazuk, kitűnik e következőkből. 

Megyénkben N.-Perkátán még az ötvenes 
években több telket összevesárolt egy élelmes 
zsidó polgártárs. A plébános nem hagyta jogát, 
stólát követelt a zsidótól s az ijedtében szerző-
désre lépett a plébánossal. Talán ez által vér-
szemet kapva az érdi plebánus — a ki külön-
ben igen derék ember, stólát követelt Szőllősy 
Pál református vallású erdésztől, aki a 47 te-
lekből hetet összevásárolt a dologtalan rácoktól. 
Szőllősy Pálnak több esze volt, mint a perkátai 
zsidónak, mind a plebánusnak, mind a mester-
nek megtagadta a fizetést. Azok sem akarták 
jogukat engedni s a vármegye elé vitték a dol-
got, de a vármegye liberális közönsége elutasí-
totta őket. Mivel a 7 telek után járó papi s 
tanitói fizetés több Arany János „fülemüle .füty-
tyénél", az elutasított két egyházi férfiú felfolya-
modott a cultus minisztériumhoz, s a mit felfolya-
modványra végzett, ide igtatom Fejérmegye levél-
tárából papjaink okulására: 

„Vallás és közoktatási magyar kir. Miniszter, 
21072 szám. 

Fehérvármegye közönségének. 
Kereskényi Gyula érdi plébános, mint néhai 

Hegedűs József érdi volt plébános végrendeleti 
végrehajtója és Gránár János érdi tanító által 
benyújtott abbeli felfolyamodvány tárgyában, 
hogy Fejérmegye közönségének f. évi ápril hó 
6-án 189 sz. alatt kelt végzése, melylyel a ne-
vezett lelkész Szőllősy Pál ev. vallású földbirto-
kos ellen papi javadalmainak megtagadása miatt 
indított keresetével a község egyeteméhez utasít-
tatott, Gránár János tanitói illetékének ugyanazon 
földbirtokos által megtagadott kiszolgáltatására 
nézve pedig kijelentette, hogy az közigazgatási 
utón be nem hajtható, oldatnék fel, — ezennel 
kijelentem, hogy miután az 1790: 26 t. c. vala-
mint az 1824-i ápril hó 27-én 10265 szám alatt 
kelt helytartótanácsi intézvény értelmében a római 
Idth. lelkészei: illetményeit ev. vallásit hivek fizetni 
nem tartoznál:, mintán továbbá a papi járandósá-
gok, habár telkek után fizettetnének is, a fennálló 
szabály szerint csak személyes tartozásoknál: tekin-
tendők s ennélfogva katliolikusok tulajdonát képe-
zett birtokol: már ezen minőségüknél fogva, ha más 
vallásúak birtokába mentek élt, ily tartozásokkal 

terhelteknek nem tekinthetők, mivel a birtokok 
szabad adásvevése törvényeink által biztosítva 
van, végre miután a panaszlók felfolyamodá-
sához A. alatt csatolt szerződés szerint Érd köz-
ség egyeteme kötelezte magát a papi járandó-
ságoknak oly módon való megfizetésére, hogy 
azokat kebeléből választott küldöttség (hiteles 
emberek) által vetteti ki, szedeti be és szolgál-
tatja át a lelkésznek, következőleg panaszló lel-
késznek követelései befizetése végett nem Szőllősy 
Pál s illetőleg nem egyes lakosok, hanem a köz-
ség egyeteme ellen kellett volna fordulnia, mely-
nek első sorban volt joga, de kötelessége is a 
papi járandóságoknak egyesekre való kivetése 
és behajtását a panaszlott megyei végzésnek a 
lelkész járandóságaira vonatkozó részét ezennel 
helybenhagyom." 

„A mi ellenben a megyei végzésnek a tanító 
járandóságaira vonatkozó részét illeti, erre nézve 
észre kell vennem, hogy eltekintve attól, hogy 
Szőllősy Pál részint mert ev. vallású, részint mert 
az általa katholikusoktól vett telkek után e bir-
tokok minősége tolytán, mint fentebb kifejtetett, 
az érdi róm. kath. tanító járandóságai viselésére 
sem kötelezhető jogosan, — ugyan ő a felfolya-
modványhoz B. alatt csatolt szerződés alapján, 
jól lehet annak 4-dik pontja szerint az érdi te-
lekbirtokosok nagy része által 47V2 u t ^ n 

lőn ugyanannyi pesti mérő buza a tanító részére 
kötelezve, mind a mellett ezen tartozás arányla-
gos részének megfizetésére nem szorítható, mert 
ő ezen szerződést alá nem irta s ahhoz beegye-
zését nem adta, az abban foglalt kötelezettség 
teljesitésére tehát nem is szorittathatik, annál ke-
vésbbé, mivel nincs kimutatva, hogy Érden az 
evang. iskolai célokra a község közjövedelméből 
hasonló javadalmazások fordíttatnának; már pe-
dig az 1868-i 38 t. c. értelmében hitfelekezeti is 
kólákra más vallásúak a viszonosság alkalmazása 
nélkül adózni nem tartoznak, ha csak ki nem 
mutattatik, hogy a már feriálló hitfelekezeti isko-
lák eddig is a községi vagyonból és jövedelem-
ből a k ö z s é o - összes lakosai által tartattak fenn.4 

^E körülmény a felterjesztett iratokban kide-
rítve nem levén, mielőtt a panaszlott megyei 
végzés ezen pontja felett véglegesen intézked-
hetném, az iratok visszazárása mellett felhívom a 
a megye közönségét, hogy a viszonosság tekin-



tetében a valódi tényállást deritse fel s e tárgy- [ 
ban ujabb jelentést tegyen. Budán 1869 novem-
ber hó 24-én. Miniszter ur meghagyásából Dr. 
Samassa János s. k. osztálytanácsos." 

E miniszteri rendeletre Fejérmegye ujabb 
felterjesztést tett, kimutatva, hogy Érden csak 
római katholikus hitfelekezeti iskola van, a cultus-
miniszterium s a belügyminisztérium egyetértőleg 
kimondta, hogy Szőllősy Pál mint evang. vallású 
a katholikusoktól vett telkek után sem papi, sem 
tanitói járandóságot fizetni nem tartozik. 

Ezt határozta 1869-ben a magyar kir. minis-
terium, 1881-ben nem határozhat mást, mert a 
törvény nem: ha akarom vemhes, ha akarom 
nem vemhes, és a mi áll Fejérmegyére, áll az 
ország többi megyéjére is, va hol protestánsok 
laknak. 

Újra kijelentve, miszerint nem hiszem, hogy 
Trefort miniszter úr ezzel ellenkező rendeletet 
adott volna ki, az üldözöttek ragaszkodjanak az 
1869 évi 21072 sz. alatti miniszteri rendelethez 
és ha nem ragaszkodnak, rpegérdemlik, hogy 
jogtalanul szenvedjenek. 

Boross Mihály. 

T Á R C A . 

A tiszai ág h. ev egyházkerüle t rendezeti 
javasla ta . 

A tiszai ág. h. ev. egyházkerület köreiben nagy 
horderejű kérdés tartja hónapok óta feszültségben a 
kedélyeket, anélkül, hogy az, nt. Wéber Sámuel urnák 
egy, ha jól emlékszem az elmúlt őssszel megjelent s az 
ügyet csak átalánosságban jelző rövid cikkét kivéve, e 
becses lapok hasábjain eddig szellőztetve lelt volna. 

Ertem az uj egyházkerületi rendezeti javaslatot, 
melyet az e célra még 1875-ben kiküldött bizottság egy 
vastag füzetben tett a mult évi dobsinai egyh. ker. gyűlés 
asztalára, s melyet a nevezett gyűlés véleménynyilvánítás 
céljából az egyes gyülekezetekhez leterjesztett. 

I logy ily életbevágó munkálatot tüzetes, beható fe-
lülbiralat nélkül puszta tekintélyre elfogadni nem fognak, 
az az ügy természeténél s önrendelkezési jogára méltán fél-
tékeny érzületeinknél fogva előre varható volt; tovább 
megyek és azt mondom, hogy kóros jelenségnek ven-
ném, ha az egyházak közönyös egykedvűséggel biralat 
nélkül fogadnanak ily főfontossagu javaslatot; de hogy 
az oly keményen Ítéltessék el, miként az több oldalról 

történt, azt legalabb e sorok szerény irója indokoltnak 
semmi módon nem tarthatja. 

Az első felszólamlás a nevezett rendezeti javaslat 
ellen az eperjesi 2 (magyar-német és szláv) egyház s a 
ker collegium részéről történt együttesen, kijelentvén, 
hogy a munkalatot hierarchico-centralistico-bureaucra-
ticus szelleménél fogva a tárgyalás alapjául sem hajlan-
dók elfogadni. 

Az eperjesieknek ezen nyomtatasban is megjelent 
és előterjesztett nyilatkozatai csakhamar követték a kassai 
és iglói egyházak s a XIII szepesi városi esperesség 11 
egyháznak nagyban s egészben véve az eperjesivel egy 
nyomon induló, bar egymásnak egyben-másban ellent 
is mondó s a kérdéses javaslatot a tárgyalás alapjául 
szintén el nem fogadó nyilatkozatai. 

A javaslat készítésével megbízva volt egyh. ker. 
bizottság az eperjesi birálat s elitélő határozat ellenében 
(a kassai, iglói stb. ellennyilatkozatok akkor még nem 
lattak volt napvilagot) marc. 31-ki kelettel nyilatkozatot 
bocsátott közre, melyben álláspontjának az eperjesi vá-
dak ellenében védelmére kél ; teszi ezt higgadtan, komoly 
érvekkel, nagy önmegtagadással, beismerve, hogy annak 
lehetnek, sőt vannak hiányai, készséggel Ígérkezvén el-
fogadni a netalán szükséges módosításokat és felhíván 
az egyházakat s esperességeket e módosítások meg-
tételére. 

Tér és idő csak nagyon kivonatosan engedik a 
vitapontokat jeleznem. 

A hierarchicus szellem súlyos vádját Eperjes s 
utana többé-kevésbé a később megjelent ellenyilatkoza-
tok is, — arra alapítják, hogy a javaslatban minden fo-
kozaton előbb a lelkész- s másodhelyen a világi elnök 
van felemlítve, a lelkész elnök hatásköre tágasabb, lelkész-
valasztás esetén az esperes, tanitóválasztás esetén a 
dekán elnököl az egyházi gyűlésben és — Eperjes sze-
rint a hivatalban idősb elnöktárs s így legalább a leg-
alsóbb forumon, t. i. a helyi egyházi gyűléseken a ha-
tározott időtartamra valasztott felügyelővel szemben a 
legtöbb esetben az élethosszig választott lelkész mondja 
ki a határozatot, míg Kassa ezeken kivül e vád támo-
gatására azon §-okat is felhozza, melyekben bizonyos 
intézkedések megtételével a szuperintendens egyedül, 
elnöktársa nélkül bizatik meg, továbbá azon §-t, mely 
szerint az iskolaszéknek — ott, hol annak teendőit az 
egyháztanács végzi, elnöke a lelkész s végül azon §-t, 
mely — Kassa értelmezése szerint — a lelkészt minden 
tisztviselő, tehát a felügyelő felett is ellenőrzési joggal 
ruházza fel 

A sorrendre nézve, mely szerint a javaslat a lel-
kész elnököt minden fokozaton világi elnöktársa előtt 
említi, a javaslatkészitő bizottság azzal védekezik, hogy 
annak oka nem a hierarchia, hanem az, hogy az egy-
házi belélet körében a működés kizarólag a lelkész, es-
peres, superintendens hivatásszerű kötelessége s csupán 
az egyházi külső közigazgatas tere az, melyen a világi 
elem a lelkészi karral közösen végzi a teendőket, s 
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ezenkívül hivatkozik valamennyi egyházkerület coordi-
natióira, s ezek között a nálunk most érvényben levő 
Berzeviczy félére is, melyek ugyan e sorrendet követik. 

Az esperes elnöklésére nézve a papválasztó gyű-
léseken a bizottság kész concessiót tenni, beérvén azzal 
is, ha az egyházmegye küldötte azon gyűlésen csupán 
ellenőrködést gyakorol, a tanitóválasztó gyűlésre nézve 
pedig helyesen jegyzi meg, miszerint épen nem törvény 
az, hogy a dékán lelkész legyen, lehet világi is. 

A határozat kimondásának jogát illetőleg Eperjes 
azon fegyvert szolgáltatta a bizottság kezébe, miszerint 
ez amazra reá olvashatta, hogy a javaslatot nem olvasta, 
mert abban a határozat kimondásának a 2 elnöktárs 
közötti illetékességéről semmi intézkedés téve nincs. 

Eddig e vádra nézve a bizottság. Álljunk meg e 
helyt s mondjuk el a hierarchia súlyos vádjára nézve 
véleményünket. 

Súlyosabb vád, mint a hierarchicus tendentiáké, 
protestáns egyházunkban, akár egyesek, akár testületek 
ellen nem emelhető: hierarchia és autonom synodalis 
rendszer tűz és víz, melyek egymással össze nem férnek, 
aki az elsőre törekszik, az esküdt ellensége a másiknak. 
Kérdem, megérdemli a javaslatkészitő bizottság, hogy 
ezzel vádoltassék? úgy lett-e össze alkotva, hogy e te-
kintetben a gyanú csak hozzá is férhet ? talán kizárólag 
vagy legalább tulnyomólag lelkészek-e tagjai ? Nézzük: 
Összesen 11 tagja közt 3 lelkész van, kik közül az egyik 
elhalt, minek előtte a bizottság még életjelt adott volna 
maga felől, maradt tehát 2. Eltekintve attól, hogy e 2 
lelkésztagnak múltja s az egyiknek a közbizalomból ki-
folyó magas állása igaz protestáns érzelmeikre nézve 
teljes garantiát nyújtanak, kérdem, képes lett volna e 
még az ellenkező esetben is e 2 lelkésztag a 8 más bi-
zottsági tag ellenében protestáns-ellenes, egyházveszé-
lyes tanokat csempészni be a bizottságba ? Bizonyára nem. 

En ezen, ha komolyan fennforogna, csakugyan a 
leghatározottabban nem csak elítélendő, de tűzzel vassal 
irtandó veszélyes irányra nézve azon nézetben vagyok, 
melyben Kálmán király volt a boszorkányokról; „de 
strygis quae non sutit Országos hirű tudósunk 
Hermann Ottónak egy minapi nyilatkozatát örömujjongva 
fogadtak hazánknak futóhomokban bővelkedő vidékei, 
azt t. i., hogy a philoxera vastatrixtól nincs mit tarla-
niok ; talajukban e kártékony ellenség meg nem hono-
sodhatik, nincsen meg a talajban a megélhetéséhez szük-
séges televényföld. Omne simile claudicat, én sokkal 
lángolóbban szeretem prot. egyházamat semhogy annak 
téréit futóhomoknak tartsam, de a philoxerára, értve 
alatta a valóban vastatrix hierarchiát, s a televényföldre 
nézve szembe ötlőnek tartom a hasonlatot. Es a tele-
vényföld hiánya alatt nem csak azt értem, hogy prot. 
egyházunkban nem talaljuk fel a dúsgazdag jövedelme-
ket szolgáltató papi jószágokat, a róm. kath. hierarchia sok-
szor végzetesnek mutatkozott hatalma ezen egyik főfor-
rását, mert e veszélyes tendentiának nincsen meg nálunk 
egyéb létfeltétele sem. A prot. lelkész existentiaja nem 

a felsőbbek felelősség nélkül osztott kegyétől függ, nem 
kinevezés utján nyeri alkalmaztatását, nem a felsőbbek 
kegyéből emelkedhetik feljebb, nyoma sem lehet meg 
tehát nála azon hierarchicus szervezetű egyházaknál 
nagyon is élénk kísértésnek, hogy absolut urnák érezve 
magát lefelé, a világi elemtől minden fokozatban szintén 
független felsőbbek kegyének hajhászásában keresse 
felfelé beláthatlanul tág mezőre nyíló ambitiójának kie-
légítését; a protest. lelkész tudja, hogy a közbizalomnak 
köszönheti állását, csak attól várhatja existentiájának 
javulását, akár jelen állásában, akár egy jobbnak elnye-
résében, tudhatja, hogy egyházszervezetünk minden 
fokozatain, fel a superintendensig minden hivatalos lépé-
seiért a nagy közönségnek felelős, annak folytonos eller.-
őrködése alatt áll. Es igaz prot. papnak e helyzet ellen 
nincs oka zúgolódnia, nincs oka a hierarchia húsos faze-
kai után ahitoznia. A prot. egyház emlőin nőtt ő fel, 
ezen egyház elveinek tejét szívta, minek előtte csak al-
modta volna is, hogy minő életpályát választ, ez elvek 
húsaba s vérébe mentek át, előbb volt protestáns mint 
pap; szép pályáján nincs a mi helyes korlátok között 
mozgó önbecsérzetét sértse: egyházalkotmányunk fontos, 
szép jogokkal ruházza fel őt, nincs oka irigyelni a hie-
rarchicus egyházszervezet papjait; igaz, hogy nem abso-
lut autocrata lefelé, alkotmányos érzülete ebben nem 
is talalna semmi gyönyört, de nem is rabszolga felfelé, 
lefelé és felfelé alkotmanyos törvények oltalma alatt áll, 
melyeknek szárnyai alatt gyönyörű tere nyílik egyházá-
nak az evangeliom szellemében szolgálnia, s ő szolgálni 
akar annak, nem uralkodni felette. A prot. lelkészi kar 
továbbá nem „klérusz", melyet egy „indelcbilis* és vise-
lőjét csodatéyő, mert (a misénél) varázserejű szavával 
holt anyagból élő Istent előállítani s belátása szerint és 
a jelenre ugy mint az örökkévalóságra nézve érvényesen 
„oldani és kötni* képes hatalommal felruházó „character*, 
a nagy közönséggel a , laosz*-szal szemben mintegy 
felsőbb lénynyé „transsubstantiál.* A prot. egyháznak 
egyik szép elve az altalanos papság, mely szerint mind-
nyájan papok vagyunk, Péter apostol (I, 2, 9) ama 
szavai alapján: „iti pedig kiválasztott nemzetség, ki-
rályi papság, szent nemzet vagytok. * Nincsen hát semmi, 
„közbevetés*, vagy a Győri legújabb fordítása szerint 
„tátongő űr* (I.uk 16, 26) a két elem között s 
egyházkormányzó testületeink jellege nagyon eltér e 
tekintetben állambölcseink legújabb siami ikerszülötté-
nek a közigazgatási bizottságnak jellegétől. Ez utóbbinak 
tagjai, bár egymástól külső viseletükre nézve semmiben 
sem külömböznek, mégis valóban ugy állanak szemben 
egymással mint tűz és víz, mert hisz mintegy 2 külön 
ajtón, 2 ellentétes forrásból fakadó mandatum ajtaján 
lépnek be a közös tanácskozási terembe s ülnek ott 
széket : egy részük az államkormány kinevezéséből űl 
ott, annak felelős, annak utasításai szerint, nem mondom, 
hogy annak érdekében, de mindenesetre az altala felka-
rolt s képviselt irány érdekében tartozik eljárni, mely 
érdekek ellen ha csak egyszer is mulasztási bűnt követne 



el, valószínűleg utoljára ült volna ott s még kérdezni 
sem volna joga, hogy miért vonta ki alóla a megbízó 
hatalom a széket, míg a tagok más része az illető me-
gyének, a közbizalomnak mandatariusa s a nagy közön-
ségnek érdekeit képviseli; nem csoda, ha e két ellentétes 
elem sokszor farkasszemet néz egymással, féltékeny 
egymásra, bizalmatlan egymás iránt, mert ezen, még a 
személyes tulajdonok kölcsönös becsülése mellett is fel-
merülő bizalmatlanság a 2 fél mandatumának ellentétes 
voltában leli magyarázatát. A mi egyházi gyűléseinken 
a szem a 2 elemet sokkal könnyebben s első pillanatra 
megkülömbözteti, ha ma már nem ís a borotvált és 
bajuszos ajk után, mert ezt a csekély ,közbevetést* 
vagy , tátongó űrt* is hovatovabb betömetni látjuk, nem 
ugyan rőzsekötegekkel, mint a megostromlandó sánc-
ároknál, de kivált fiatalabb s ezzel az ős apostoli kor szo-
kásahoz visszatérő lelkészeink, itt ott termetes bajusza 
s tömör szakállának gondosan ápolt szálaival, hanem a 
ruházat után, mert a Lutherrok és a táblácska a lelkészi 
kart a világi elemtől első pillanatra megkülömbözteti. Ks 
mégis, mily ellentét gyűléseink s a például felhozott 
közigazgatási bizottságok között. Prot. egyházi kormányzó 
testületeinknél épen autonom synodalis rendszerüknél 
fogva a mandatumoknak csak egyetlen közös forrása 
lehet és van, gyűléseinkbe csak egy közös ajtón át 
juthatni, bárki is csak egy jogcímen érvényesítheti ott 
nézeteit s akaratat, nincs hatalom, még a trónon sem, 
mely valakit mas címen erőszakolhasson be oda — egy-
szer kisérlette meg ezt a Bach-kormány az administrá-
torokkal s a gyűléseket ellenőrző kormánybiztosokkal, 
de csakhamar csúful rajta vesztett — s ezen egyetlen 
ajtó, melyen keresztül, ezen egyetlen jogcím, melynek 
alapján gyűléseinknek bármily szabású öltönyben meg-
jelenő tagjai a zöld asztal körül helyet foglaln.ik, nem 
m.is, vnint a hívek zömének szabad választás utján nyilat-
kozott bizalma. 

Már pedig az ily egységes és azonos jogcím alap-
ján tért foglaló tényezők kö>t nézetem szerint a solidaritás, 
testvériség és egyenlő jogosultság tudatának szükségké-
pen oly élénknek és megszilárdultnak kell lennie, hogy 
azzal szemben minden felhozható külömbségek eltűnnek 
s azt semmiképen nem alteralhatják. Nem alterálhatja 
p. o. a világi elemet illetőleg azon körülmény, mely a 
hierarchiai szervezettel biró r. k. egyházban a világi 
elemnek az egyházi ügyekbe való minden activ befo-
lyását egyenesen kizárja, hogy t. i. nem mindenki szen-
telheti magát kizárólag az egyházi palyára; mert míg 
amott csak az ezen palyára lépett választott rend tar-
tatik hivatottnak arra, hogy .vezessen* s a Jaosznak* 
az egyházban egyedüli feladata az, hogy magat ,enge-
delme; en vezettesse* s cpen azért az egy évtized előtt 
felmerült s egy ideig nagy port felvert ,kath. autono-
mia* eszméje is halva született gyermeknek bizonyult; 
eddig minálunk épen azon sarkalatos elv, hogy az egyház 
maga magat kormányozza, megtudta ennek lehetőségét 
is, a mas életpályákon mozgó hívek egyetemére nezve 

is teremteni, mert ha természetesen nem képezheti is 
magát minden protestáns kizárólag az egyházi palyara, 
de gondolkodva van róla, hogy egyhazanak amúgy is 
egyszerű alapelveit mindenki kivétel nélkül ismerje s 
főleg mert teljesen nyilvános egyházi kormányzatunk s 
gyűléseink a fiatalabb kezdő nemzedék részére az egy-
házi ügyek iránt — melyeket a prot. ember megszokott, 
nem mint a hierarchicus szervezetű egyhazak világi 
eleme, a ^papok dolga'-nak, de az ,édes mindnyájunk 
dolganak4 tekinteni — már korán táplált érdekeltség 
mellett, az autonom jogok gyakorlásanak oly kitűnő 
gyakorló iskoláját képezik, mely az egyházi közélet me-
zején bámulatos tájékozottságot s otthonosságot tanúsító 
vezérférfiakat képes a prot. egyház számára a világi 
elem tagjai közt nevelni. 

De ép oly kevéssé alteralhatja valami a fent kifej-
tettem közös és egységes jogcímből kifolyó solidaritas 
és egyenlő jogosultság tudatát a világi s lelkészi elem 
közt az utólnevezettet illetőleg is. Nem alteralhatja azt 
nézetem szerint pl. azon körülmény, hogy a lelkész nem 
díjtalanul, hanem megszabott javadalmazás mellett szol-
gálja egyházát, mert hiszen a ki hivatasat komolyan 
veszi, meg is dolgozik azon javadalomért emberül s mar 
Pal apostol mondja épen a lelkészekre vonatkozólag (i 
Tim 5, 18), hogy ,méltó a munkás az ő bérére*, mert 
továbbá az egyház világi tisztviselői közül is javadalma-
zasért szolgálnak némelyek, p. o. a nagyobb gyüleke-
zetekben a pénztárnokok, jegyzők, ügyészek stb. a nél-
kül, hogy ez jogaik gyakorlását az egyházban bármiként 
is alteralná, s mert végül és főleg existentiajanak ezen 
anyagi forrása csak még erősebb kötelékekkel fűzi a 
lelkészt az egyházhoz, már a maga s csaladjának érdeke 
is ugy hozván magával, hogy azon testületnek, mely tol 
existenliáj.i függ, fennmaradását s felvirágozását tőle ki-
telhetőleg előmozdítsa. Es épen oly kevéssé alterálhatja 
a szóban levő solidaritást és egyenlő jogosultságot a 
lelkészi kart illetőleg azon körülmény, hogy miként 
Eperjes mondja : ,anyagi erejét, vagyonát, jövedelmét 
az egyház csupán csak világi tagjaitól nyeri, mert hiszen 
ha a lelkész évi köteles adóval nem is járul az egyház 
költségeinek fedezéséhez, de, ha egyházának hű pásztora, 
akkor bu/.ditás s a/ általános áldozatkészség fáradhatlan 
ébresztgetése altal lendít annak anyagi gyarapodásán is 
sokkalta többet, mint a mennyit az egyes hívek évi 
egyházi adója kitesz s talán nem is példa nélküli az 
eset, hogy, érezvén, miszerint ő egyhazanak nem csak 
valasztott lelkésze, de egyik híve, tagja is ép ugy mint 
bárki mas : ott a hol kell, önszántából anyagi áldozatot 
is tud hozni egyháza oltárára. 

No már ha ezek így vannak, ha az egységes és 
azonos jogcím alapján, melyen egyházunk kormányzó 
testületeinek tényező helyüket elfoglaljak a világi "cs 
lelkészi elem közt a solidaritás, testvériség és egyenlő 
jogosultság tudata oly szilárd, hogy azt semmmi felhoz-
ható külömbségek sem a/, egyik sem a másik irány felé 
nem alteralhatjak, a mint én azt magamnak másként 



nem is képzelhetem, akkor nézetem szerint a világi s a 
lelkészi elem közt a féltékenykedésnek s bizalmatlan-
sagnak semmi értelme s jogosultsága nincs, s így attól 
fclflCs ok tartani, hogy az úgyis eltűnő kisebbség-
ben levő lelkészi elem a vi'agi elemmel szemben — 
Eperjes szavait idézve — ,túlsúlyra vergődjék1, vagyis 
hogy egyházunkban hierarchicus törekvések érvényesül 
jenek, nincs ok ettől tartanunk már csak azért sem, 
mert az ily törekvések ellen, (melyek a mi derék javas-
lat készitő bizottságunknak bizonyara sohasem háborí-
tották almát), ha azok komolyan felmerülhetnének — j 
minden jó protestáns, legyen az világi vagy lelkész, 
rriint egy ember fogna szembe szallani, csak, hogy az 
ily törekvések, ha valaki komolyan gondolna reajok, 
csak is az autonom synodalís alap romjain érvényesül-
hetnének, ez alap pedig bizony „alios jam vidit ventos* 
mint a minők azt ma, bármely oldalról fenyegethetnék, 
és hála Istennek még sem omlott össze. 

De meft csakugyan a legtanácsosabb gondosan 
kerülni mindazt, a mi a gyanúnak s bizalmatlanságnak 
a testvériség rovására még csak távolról is okot szolgál-
tathatna, magam is azon vagyok, hogy az ezen irányban 
aggályt szülő pontok módosíttassanak, s épen a lelkészi 
karra számitok, hogy e szavaim visszhangra találnak 
nála. Legyenek ők magok rajta, hogy a sorrend, mely 
szerint az elnökségek tagjai a javaslatban előszámlál-
tatnak, megfordíttasi-ék s a világi elnök első helyen, lel-
készelnöktársa pedig a második helyen említtessék kor-
mányzó testületeink minden fokozatain at ; az evangeliom 
szolgájának jól all a szerénység s az, hogy a többi 
kerületek s a Iterzeviczy féle coordinátió más rendet 
követ, nem épen akadály. 

Az esperesnek vagy esperességi küldöttnek, vagy 
mért ne egy 2 tagu, egy világi s egy papi egyénből 
alló esperességi küldöttségnek jelenletére nézve a lelkész-
választó gyűlésen, azt hiszem, hogy a bizottság azon 
concessiója, (mely szerint t. i. ezen az egyházmegye 
képviselője ne elnököljön, de a választást egyszerűen 
ellenőrizze) kielégitheti az aggódókat. Gondoljuk meg, 
hogy a valasztó gyűlésen párt allhat párttal szemben, 
s a felügyelő lelkész nemlétében az egyedüli elnök, a 
legtöbb esetben az egyik vagy másik jelölt pártjának 
deciaráit híve ; én nem teszem fel róla, hogy részrehajló 
lehessen a választás vezetésében, de feltehető, s az el-
keseredéstől izgatottan, a vesztes párt kifogásokkal 
allhat elő, melyeket a győztes párt viszont kifogásolhat, 
nem kivánatos-e ily esetekre a törvényes felsőbbség 
részrehajlatlan képviselőinek jelenléte? En azt hiszem, 
hogy a legtöbb esperességben régóta dívó ezen gyakor-
lat ebben leli magyarázatát. 

A szavazatok egyenlősége esetére vonatkozó intéz-
kedéseken szintén változtatnunk kell. Az esperességnél, 
melynél mindkét elnök egyforma időtartamra, a kerületnél, 
melynél mindkét elnök élethossziglan választatik, megfe-
lelhet azon intézkedés, hogy a tisztben idősb elnök szava 
dönt, ,de abban igaza van Kassának, hogy ugyanezen 

intezkedés a helyi egyház elnökségénél levon a világi 
elnöknek, ki, mint rövid évek tartamara valasztott s 
legtöbb esetben, itjabb lesz a tisztben, korévre talan 
sokkal fiatalabb lelkészelnöktársanal. Mérjünk egyenlő 
mértékkel s változtassunk a 46 § on, ha jobb megoldást 
nem találunk (mert Iglónak a döntő szavazatot mindig 
a világi elnök részére igénylő kivansaga az 1860. ker. 
gyűlés 26-ik pontjának meghozatala óta csakugyan túl-
haladt álláspont) talán ugy, hogy a helyi egyháznál a 
döntő szavazat az életkor szerint idősb elnököt illesse. 
Küiömben meglehetősen „de lana caprina" az egész 
vita ; száz évben egyszer fog az előfordulni, hogy a gyű-
lés tagjainak szavazata is egyenlő legyen s ráadásul az 
elnökség 2 tagja is ellenkező véleményben legyen 
egymással. 

Kassa továbbá a 126. §-t is, mely a fegyelmi el-
bánás ala jutott egyházi tisztviselő felfüggesztésének jo-
gát a superintendensre ruházza (elnöktársanak hozzájá-
rulása nélkül), mint szintén hierarchicus irányút, kifogá-
solja. Nem jó volna-e, kérdem én, az ilyesmivel a ker. 
elnökséget épen nem búsítani s megmaradni a mostani 
(Berzeviczy-féle) coordinátió alapján, mely e szomorú 
tisztet az esper. elnökségre bízza ? 

Ugyanily okból kifogásolja Kassa a 233. §-ust, 
mely az iskolaszék elnökéül -— Kassa szerint — a lelkészt 
jelöli ki. Ha így volna, helyeseinők a kifogást, de a 
§. épen nem kivánja, hogy az iskolaszék elnöke mindig 
a lelkész legyen, hanem azt mondja: „a lelkész vagy a 
tanács tagjaiból a tanács által választott tag.* 

Merő lehetetlen, hogy a javaslatkészitő bizottság 
a 341. §. d) pontját mely szerint »a lelkész felügyel a 
tanitók s a többi tisztviselők hivatalos működésére* 
úgy értette volna, miszerint a lelkész a felügyelő felett 
is ellenőrködik, hiszen ennek coordinált állású egyének 
közt semmi értelme nem volna. Oszlassunk el minden 
kételyt, sőt jelezzük világosan, hogy a lelkész az ellen-
őrzés e jogát azok irányában is, kikkel szemben erre 
illetékes, nem kizárólagosan, de elnöktársával megosztva 
gyakorolhatja, talan ezen módosítással: 

» Világi elnöktársával közösen felügyel a tanítók és 
a többi tisztviselők hivatalos működésére.* 

Emiitettem már, hogy Eperjes a javaslat azon 
állítólagos intzékedését szintén mint hierarchicust kifogá-
solta, mely — szerinte — a határozat kimondásának 
jogát a 2 elnök kfjzött rendezi. E kifogás tévedésből 
történt, a javaslatban erről szó sincs, Eperjes bizonyosan 
az egyenlő szavazatok esetére vonatkozó intézkedése-
ket magyarázta így, s e félreértés alapjan a határozat 
kimondásara nézve azon alternatív javaslattal áll elő, 
hogy svagy a tárgyak sorrendjében váltakozva, vagy 
a targyak mivolta szerint, hol az egyik, hoi a másik 
teljesítse az elnöki tisztet.* 

Nagyon helyesen, mondja erre vádiratában a jav. 
kész. bizottság, hogy bizzuk azt az illető elnöktársak ta-
pintatara. Bizony nem volt még rá eset, hogy 2 elnök-
társ a hatarozat kimondása felett összezördült volna s 



a mi az eperjesi javaslatokat illeti, az első az ütem-
szerű váltakozás folytán nem igen maradhatna a 
hely komolyságát zavaró mosolygerjesztő hatás nélkül, 
a másik pedig végetlen casuistikára s meddő vitákra 
adhatna alkalmat. 

Maradjunk meg az eddigi gyakorlat mellett, bízzunk 
meg a 2 elnök tapintataban ezutánra is. 

QuiJam. 
(Folytatása következik.) 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Egy uj népiskolai alkotmánytan. 

III. 
I Iogy azon módszer sikerét, melyet a fenebbiek 

ben vázoltam, teljesen biztosítsuk : ovakodnunk kell kü-
lönösen a k evésbé szemléltethető intézmények részleteibe 
behatolni. Midőn a főbb vonásokat már körvonalaztuk, 
a túlságos részletezés által a körvonalakat nemcsak hogy 
ki nem domborítjuk, sőt ellenkezőleg azoknak elmosódá-
sát idézzük elő. Teszem fel, ha a miniszteri felelősséget 
akarjuk megmagyarázni: elég, ha annyit mondunk, hogy 
ez n felelősség abban áll, hogy a minisztereknek az alkot-
mányt és a törvényeket tiszteletben kell tartamok, mert 
különben az országgyűlés által felelősségre vonatnak, 
esetleg megbüntettetnek. Az isten őrizzen azonban ben-
nünket, hogy belebocsajtkozzunk itt például holmi dis-
tinkciókba, s el kezdjük magyarázni a különbséget a 
politikai és jogi felelősség között. Ezzel lerontanék, amit 
építettünk, mert olyan khaosz támadna a gyermek fejé-
ben, hogy utoljára azt se tudná, miről van szó. 

De ovakodnunk kell másrészről attól is, hogy 
olyan intézményekre reflektáljunk, amelyek teljesen theo-
retikus jellegűek s amelyeket ennélfogva szemléltetni 
absolute lehetetlen. 

A mult év vége felé egy alkotmánytan jelent 
meg ScJirarcz Gyula kitűnő tudósunk tollából.*) Ebben 
olvashatunk olyan elméleti okoskodásokat, hogy szinte 
zavarba jövünk, váljon csakugyan népiskolai alkotmány-
tan van-e a kezünkben vagy pedig valami, joghallga-
tók számára készült politikai kézi könyv. Hogy egyebet 
ne említsek, el kezdi például magyarázni azt, hogy mi 
az a parlamentarismus, ilyképen : , Parlamentáris kor-
mánynak pedig Magyarország kormánya — a minisz-
térium — azért neveztetik, mert ő Felsége, felelős 
miniszterekké az, 1848-iki törvények értelmében csak oly 
férfiakat, csak oly magyar allampolgarokat nevezhet ki, 
akik az országgyűlés képviselőházában a szavazatok 
többsége altal tényleg tarnogattatnak, vagy ha ez a fe-
lelős miniszterek kineveztetése pillanataban nem történik 
is, azon esetben, ha ó Felsége a király az akkor együtt-

*) A könyv címlapján nincs ugyan kitéve a i /er iő neve ; de 
Aigner I.ajos kiadónak egy azóta megjelent konyvliirdetésében a szer/ő 
neve közölve van. II. G. 

levő felsőházat föloszlatja, és a nemzetre hivatkozandó 
uj választásokat rendel el, az ezen uj választásokból 
kikerülendő képviselőház tagjainak többsége támogatja 
szavazatával őket, mint már kinevezett felelős mi-
nisztereket. *) 

No már ha ezt a cikornyás periódust a gyermek 
megérti s abból, sőt akár a legnépszerűbb, legvilágo-
sabb előadásból is képes lesz magának, nem mondom 
helyes, de akárminő fogalmat szerezni a parlamentáris-
musról : akkor beismerem, hogy mindaz, amit eddig Ír-
tam s amit ezután fogok írni az alkotmánytan tanításáról, 
tűzre való badarság ; akkor kár ís törni a fejünket azon, 
hogy az alkotmanyi és jogi intézményeket hogyan, minő 
modorban, minő alakban talaljuk fel a gyermek elébe, 
hanem bátran elővehetjük az épen kezünk ügyébe eső 
jog- és államtudományi encyclopaediat s oda adhatjuk 
az iskolás fiúnak, hogy tanulja meg abból, amit mint 
leendő polgárnak tudnia kell. 

De szerintem nem is szükséges, hogy a népiskolai 
növendék a parlamentarismus fogalmával, — melylyel 
még igen sok politikus sincs tisztában, — megismerkedjék, 
sőt a közönséges polgár is bizvást el lehet a nélkül. 
Elég ha tudja azt, -hogy az országgyűlésen a többség 
szava dönt, hogy a többségből kell kikerülnie a kor-
mánynak R Ha még ezenfelül a parlamentarismus bő-
vebb magyarázásába is belebocsájtkozunk, amint ezt 
Schvarcz teszi: akkor mar épen ilyen joggal dissertálhatunk 
a felelt is, hogy a többséggel szemben a kisebbségnek 
szintén kellő képviseltetésben kellene részesülni s mivel 
ez nem igy van : a parlamentarismus még egyátalaban 
nem tökéletes intézmény. 

Ne bolygassuk ezeket az elméleti kérdéseket, mert 
különben az alkotmánytan annyira emésztethetlenné vá-
lik, hogy ki kell azt küszöbölni a népiskola tantárgya 
közül. 

Azon elvek, melyeket az alkotmánytan módszerére 
nézve a fenebbíekben előadtam, Krüzselyi munkájában 
sincsenek ugyan következetesen végrehajtva; de azért 
ugy látszik szerzőnek a módszerre vonatkozó nézetei az 
általam előadottakkal jórészben megegyeznek. Ezt mu-
tatja például az is, hogy könyvének végén a gyakrab-
ban előforduló jogügyletek megvilágításául okirat pél-
dákat közöl. A családi, községi, megyei és allami in-
tézmények ismertetésével pedig, az azon intézmények 
élén álló organumokat meglehetősen kiemeli. 

S mennél nehezebb feladatot oldott meg Krüzselyi 
akkor, amikor az alkotmánytan terén a szemléltető 
módszert megkisérlette alkalmazni: annál nagyobb el-
ismeréssel tartozunk neki, hogy a nehezen szemléltethető 
s igy nehezen is megérthető tárgyakat oly népies nyel-
ven adja elő. () — ugy látszik — tud irni a gyermek 
nyelvén. Kerüli a hosszú körmondatokat. Kifejezései — 
az igaz, hogy itt-ott a szabatosság rovására — több-

*) Alkotmánytan népiskolák számára. Budapest Aigner bizom. 
I S 8 0 5 . 1. 



nyire népiesek s csak nagy ritkán lépi át szerző azt a 
liatárt, mely a népiest elválasztja és megkülönbözteti a 
póriastól. A törvénynek műszótárba való szavaihoz nem 
ragaszkodik s az olyan törvénynek, mint pl. a községi, 
amelyet t. i. részletesebben kellett ismertetnie, — beosz-
tását sem követi, hanem módszeresen dolgozza fel an-
nak anyagát. 

Az előadás népiessége, — ami az előttünk 
fekvő könyvnek szintén egyik kiváló előnye, — az al-
kotmánytanban — mint emiitők — annál szükségesebb, 
mert az alkotmánytan körébe tartozó tárgyak a gyer-
mek látkörén külömben is kivül esnek. S mégis, vegyük 
elő az eddig megjelent alkotmánytani kézi könyveket : 
a legnagyobb résznek sem előadásán, sem nyelvezetén 
még csak nyomát sem fedezzük fel a népiességnek. 
Vagy szárazon reprodukálják a jogi és alkotmányos in-
tézményekre vonatkozó törvényeket; vagy pedig, — 
ami még rosszabb — összevissza gyúrják s e közben 
teljesen kiveszik a formájából és megemészthetetlenné 
teszik a törvény szövegét. 

Igen sajnálom, hogy itt ismét Schvarcz Gyula fenebb 
idézett munkáját kell felhoznom ijesztő például. De hát 
minek is fog Schvarcz Gyula, a széles látkörű tudós, 
népiskolai tankönyv Írásába ? Gazdagítsa ő az irodalmat, 
mint eddig, ugy ezentúl is, nagyszabású, tisztán elméleti 
irányú művekkel: bizonyára nagyobb szolgálatot tesz a 
hazai közművelődés ügyének, mint hogy ha népiskolai, 
gyakorlati paedagogusnak csap fel. Ha Schvarcz Gyula 
— amint azt a mult évben megjelent Egyetemes Alkot-
mány-isméjéről irt bírálatomban mondám,*)— önállósághoz 
szokott szellemét, mindig uj, még soha nem járt utakon 
haladó észjárását nem képes fékezni: ne irjon tanköny-
vet ; hanem működjék azon a téren, ahol igazi szolgálatot 
tehet a tudománynak. 

Hogy Schvarcz említett művének előadási modora 
és nyelvezete csakugyan ijesztő például szolgál, arra 
nézve elég, ha idézem könyvéből a következő passust: 
»A nagy községek és kis községek, minthogy lakosaik 
kisebb számánál, de főleg vagyonuk csekélyebb voltánál 
fogva a helyi önkormányzat teljes mérvbeni ellátására 
kívántató hivatalos közegrket képesitvény szerint kiállítani, 
kellő fizetéssel ellátni nem képesek, a helyi ügyek in-
tézésére befolyást gyakorolni szintén csekélyebb mér-
vekben jogositvák, mint ahogy erre a rendezett tanácsú 
városok jogosítva vannak.4**) 

Azt hiszem, igy nem szokás beszélni a gyermek-
hez. Hiszen ezt és az ehez hasonló periódust még a 
felnőttnek is előbb le kell forditnia magyarra, aztán 
szét kell bontania elemeire, hogy kivegye a tulajdon-
képeni értelmét. 

De ha egy Schvarcz Gyulának sem sikerült a 
célnak megfelelő alkotmánytani kézi könyvet készíteni: 
még kevésbé sikerült ez a többi népiskolai tankönyvirónak. 

. *) M e g j . B o d n á r Z s i g m o n d : H a v i S z e m l e . 1 S 8 0 . é v f . j ú n i u s i f ü z e t . 

* * ) J . m . 2 9 . 1. 

A sok eredménytelen kisérlet után a paedagogusok 
már-már arra a meggyőződésre kezdenek jutni, hogy az 
alkotmánytant mint önálló tantárgyat a népiskolában 
tanítani nrm is lehet s a mennyiben a leendő polgárok-
nak a közéletben leggyakrabban előforduló jogügyleteket, 
s az alkotmány főbb vonalait még ismerniök kell : az 
ezekre vonatkozó ismerétekre vagy az élet tanítsa meg 
őket, vagy a közép- és alsóbb szakiskolákban sajátítsák 
el azokat. 

Krüzselyi Bálint azonban a maga alkotmánytaná-
val megmutatta, hogy ezt a tantárgyat is elő lehet adni 
úgy, hogy a gyermek megértse. Nekem legalább meg-
győződésem, hogy az ő könyvét a népiskolákban siker-
rel lehet majd használni. A gyakorlat fogja megmutatni, 
hogy meggyőződésem alapos volt-e vagy sem. 

Ha pedig a gyakorlat nem adna nekem igazat : 
akkor sem csatlakoznám azokhoz, akik az alkotmány-
tant a népiskolából ki akarják küszöbölni; hanem vagy azt 
ajánlanám, hogy kisértsék meg az említett tantárgyakat ol-
vasmányok alakjában tanítani, vagy pedig egyszerűen elis-
merném, hogy Krüzselyi munkáját nem helyesen Ítéltem 
meg. Meglehet, tudatával bírván azon nehézségeknek, 
— melyekkel egy alkotmánytani kézi könyv megírása 
jár s melyeket a fenebbiekben igyekeztem feltüntetni, 
— ítéletem nem volt elég szigorú. S ez esetben szíve-
sen belenyugszom, hogy a legszigorúbb kritikus : az élet, 
megcáfoljon vagy helyreigazítson. Azt azonban merem 
állítani, hogy a mérték, melyet Krüzselyi munkájával 
szemben alkalmaztam, igazságos volt. Összemértem t i. 
azt a jelenleg használatban levő alkotmánytanokkal. 
Ennélfogva még ha elismerném is, hogy Krüzselyi 
könyvének abszolút becse nincsen : abban a meggyőző-
désemben soha senki sem fog engem megtántoritani, 
hogy ez az alkotmánytan jobb, mint az eddig megje-
lentek közül bármelyik. 

Ballagi Géza. 

„A hit temxíTomaS Egyházi beszédek. C. K. Spurgeon 
nyomán irta : Könyves Tóth Kálmán I. kötet. Budapest, 
1881. Légrády testvérek nyomdájából. Szerző tulajd ona 

Mondhatom, hogy szinte szerencsének tartom a 
magam részéről, hogy az elől címzett egyházi beszéd-
gyűjtemény első kötetét, e becses lapban én mutatha-
tom be az olvasó közönségnek. 

Ugy általánosságban szólva: egyházi beszédek 
ezek is egyszerűen, mint az oly sűrűn megjelent és 
megjelenő „népszerű,4 „korszerű,4 „alkalmi,4 „ünnepi,1 

„közönséges,4 „különös,* „templomi* „vegyes,* „váloga-
tott.„szabadelvű,4 „hazafias," „ keresztyén,4 és még nem 
tudom, hogy minő jellegű egyházi beszédek, azon kü-
lömbséggel azonban, hogy itt a címben a népszerű, 
korszerű, szabadelvű, hazafias vagy más efféle jelző cé-
gér gyanánt nincsen a címlapon kifüggesztve. Helyesen 
Mert nagyon nehéz leendett a felhozottak közül egyiket 

' valamelyiket kitűzni; mivel magában egyik vagy másik 



aligha jelölte volna találóan a tartalmat; hanem ha mégis 
jelezni akarjuk az ismertetés alatt lévő művet: »a hit 
templomát,4 legközelebb járunk a valósághoz, ha igy 
fejezzük ki magunkat: válogatott, keresztyén, népszerű 
templomi, ünnepi, alkalmi és közönséges egyházi beszédek. 
Mindenik jelző, kifogástalanul alkalmazható e 38—hat , 
két-két egymással összefüggő beszéd kivételével — 
külön, önálló tanításokat tartalmazó beszéd-gyűjte-
ményre. 

Elütnek azonban a kezünk alatt lévő beszédek a mi 
népszerű, korszerű, alkalmi és közönséges sok egyházi be-
szédgyüjteményeink némelyikétől igen-igen sok tekintetek-
ben. Szerkezetökre — legalább igy magyar köntösükben 
— legkevésbé. De elütnek szövegválasztás, tárgy, irány, 
eszmemenet, fordulatok, kifejezések, irály tekintetében igen 
sok füzetes egyházi beszédgyüjteményünktől. Mert biz 
ezek — előre is ki kell mondanunk kereken — nem afféle 
őszi, tavaszi, aratási, szüreti, cséplési vagy más efféle 
alkalmakra irt beszédek ; hanem valódi tanítás, még pe-
dig szorosan, talán a puritanismusig szorosan, keresztyéni 
irányú vallás-erkölcsi elmélkedések. Képek, hasonlatok, 
frázis, szóvirág, szópuffogatas — bombast — , bíborszínű 
hajnal aranyozott köntösének bársonyszerű prémje'-féle 
kifejezés sehol. Semmi felületes, semmi sekélyes ; hanem 
eszme, mélység és erő mindenütt. Alig akad egy-két 
beszéd, mely meg ne ragadja s rabul ne ejtse az olva-
sónak nemesebb tehetségeit: képzelő, itélő, ismerő ké-
pességét, fogékonyságát s lelki erejét . . Mindenik beszéd 
ismeietet közöl, elmét világosit, érzelmet fejleszt. 

A Lang-Mitrovics-féle beszédgyüjteményben is sok 
uj tárgy, megragadó fordulatok, szokatlan eszmemenet-
tel talalkozunk; de majd mindenik beszéd szorosan a 
tudomány világában, az eszmék mezején járdái; mig 
Spurgeon — Könyves Tóth Kálmánnak szóban forgó 
beszédei közelebbről, némelyik nagyon is közvetlenül 
érinti a mindennapi, való életet. Ugy hogy amazt in-
kább tanulmányozni, az utóbbit pedig a szószéken ha-
tással, némelyiket nagy hatással lehet előadni. 

Hogy a tanitó elem a jelen füzetben található 38 
egyházi tanításban túlsúlyban van, nem hogy nem hiba; 
sőt érdem. Hiszen a mi reform, istenitiszteletünknek 
végre is központja a tanitás és a tanulás. . . A predi-
kátió mindig a jelen kornak vallás-erkölcsi felfogását, 
a hitről való nézetét fejezi ki s jelezője lesz ezek altal 
a mai mivelődés fokának is. Mert hogy egy kis vissza-
pillantást tegyünk az egyházi beszédek irodalmának tör-
ténetére — mily másképen hittek, írtak, beszéltek és 
vélekedtek a hit tárgyairól, istennek a világhoz és em-
berekhez való visszonyáról p. o. a reformátió korabeli 
szónokok és írók : Heltai, Méliusz, Dévai, Bornemisza 
Péter, mint a kiivetkező századbeli Csécsi János vagy 
Komaromi, Csipkés György s Szenczi Molnár Albert ; 
vagy még inkább : mennyire elütnek egymástól felfogas, 
ir.my, tárgyalásra nézve a csak alig egy század előtti 
Hunyadi, Diószegi, Lengyel, Láczai stb. és a ma köz-
kézen forgó Dobos, a Szászok, Révészek, Mitrovics, 

Tompa, Sziládi János, Fördős, Fejes, K. Tóth Kálmán, 
Gyöngyössy, Lukács, Illyés B., Bartók, Margócsi stb. 
vagy a kezünk közt lévő beszédek; egy betekintést 
az idézett jeles egyházi irók müveibe elárulja az ég és 
föld közötti külömbséget a régiek s az uj irány között. 
Mig p. u. ama régiek az ördögöt, poklot a föld mélysé-
ges gyomrában mélyen elrejtve, a menyorszagot és pa-
radicsomi ártatlanságot, az egek egei felett, mérhetet-
len messzeségben, addig az utóbbiakat maiak az ember-
hez legközelebb : a kebelben keresik s találják, az írásra 
támaszkodva: ,az isten országa ti bennetek vagyon, de 
itt a poklot is feltalálják!' 

S a tanra támaszkodó és a tanításra főfő súlyt 
helyező református, általában protest. felekezetnek, az 
adja mindig a súlyt és az fogja kölcsönözni az erőt, 
alapot s biztosítani az előnyt a kultusz cifraságában 
örömét találó s kedvét lelő róm. katholicismus felett, 
hogy amazok a templomot — a mai szó- és észjárás 
szerint fejezve ki magunkat — tantereműi is, isten dicsőí-
tésére is, de túlnyomóan tantereműi alkalmazzák s foly-
ton azon voltak, ma még inkább azon vannak, hogy a 
vallást a tudománynyal, a hitet a tudattal kibékítsék, 
egyszóval, hogy : az emberiség mivelődésének mai 
álláspontján, a szükséges s hasznos ismereteket a szószékről 
terjeszszék s az Isten dicsőségét így mozdítsák elő és 
ezek által az emberiség józan fejlődésének nagy mun-
kájában eszközül szolgáljanak irott műveik és szónokla-
taikkal. Azt mondhatjuk, hogy a reformátió óta, a 
mennyi század mult el, annyi külömbtéle világnézetet ta-
lálunk a más-más századokban írt egyházi beszédekben 

I kifejezve. 
Igaz az is, hogy a hitviták, vitairatok ma ritkán 

merülnek fel. De a különböző korbeli egyházi beszé-
deken tisztán meglátszik s határozottan kivehető a the-
ologiai tudomány fejlődése is; annyira, hogy a theo-
logiai tudat mai álláspontját a mai prot. egyházi beszé-
dek híven kifejezik. Az emberi ismeretek száma tete-
mesen megszaporodván, ezen különféle ismeretet be-

, viszik az illető irók s szónokok a templomba, az egy-
házi szónoklatban s feltálalják s letárgyalják a hallga-
tók előtt. Ezen irány és művelet teszi a prot. templo-
mot nemcsak szent, de szükséges helylyé is ma, és 
szükségessé teendi az emberiség aránytalanul nagy ré-
szére a jövendőben is. Ez a tudat nyugtat és vigasztal 
meg engemet mindazon támadások láttára és hallattára. 
melyeket az elfogult, egyoldalú s felületes gondolkozású 
emberek a prot. egyház és vallás ellen intéznek. 

Ezen irányú hasznos működés terén, a mai isme-
retek terjesztése, a mai józan vallásos tudat közönsé-
gessé tétele s a keresztyén vallás eszméinek szigorú 
bibliai alapon való elemezése által tesz már nagy szol-
gálatokat a magyar prot. közönségnek a C. H. Spur-
geon — Könyves Tóth Kálmán neve alatt megjelent 
,/Iit temploma ,* melyet az alábbiakban részletesen is 
ismertetni szándékozunk. 

Azt, hogy e 38 beszédet, homiletikai szabályok 



szerint, egyenként elemezzük, sem e lap terjedelme 
meg nem engedi, sem a világhírű Spurgeon, sem az 
átdolgozó s az egyházi beszéd-irodalom terén oly elő-
nyösen ismert s a „Jellem*, „Önsegély* és „Takarékos-
ság* átdolgozása által az elsőbb rendű műfordítók közé 
emelkedett Könyves Tóth Kálmán írói hírneve nem 
teszik szükségessé. Elegendő is lesz a mű fényoldalait 
feltárni, hogy megkedvelje az olvasó s megszerezze és 
gyönyörködjék benne ; aztán egy két vonással rámu-
tatni a bár kevés számú árnyoldalra. . . 

. . . Eeltiinők mindjárt a szokatlanul rövid, sok-
szor csonka ; de sokat mondó s figyelmet gerjesztő tex-
tusok. Például I. és II. sz. a. két adventi beszéd ezen 
textus felett: — „az Amen* . . . (Jel : III. 14) ; VIII. 
.sz. a. farsangi : „Békével vagyon e Absolón fiam® (II. 
Sám. XVIII 29 ;) XIV sz. húsvétkor ezen három rövid 
frappans szöveg felett : „Tálitha kúmi* (Márk. 41) „Ifjú! 
neked mondom, kelj fel* (Luk. VII. 14); és „.Lázár! 
jöjj ki* (Jan. XI. 43); XVI. sz. pünkösti: O épiti meg 
az ur templomát? (Zakar. VI. 13); XVIII. sz. „Kény-
szeríts bejönni mindeneket* (Luk. XIV. 23.) és — hogy 
többeket elhallgassunk — a XXV. sz „Lám, 
kicsiny város ez.* (I. Móz. XIX. 20) s a 
„lelkészi tárból* is ismerős: „Követlek téged uram, 
de*. . . . (Luk: IX. 61) sz. beszédek. Természetes, 1 
hogy a mily feltűnő a szöveg, oly meglepő, élénk, vál-
tozatos s fordulatokban gazdag a tartalom és tárgya-
lás is. . . A feldolgozás mindenütt szövegszerű. A szö-
veg nem mottó vagy czégér gyanánt van kitűzve ; ha-
nem a körül forog, mint tengely körül a beszéd egész 
szerkezete. E beszédeknek különben egy általános tulaj-
donságukat már itt megjegyezhetjük: a kenetességet, 
bibliaiasságot ; mely itt nem a szent Írásbeli helyek sűrű, 
gyakori idézésében keresendő, hanem a beszédeken ve-
zérfonalként átvonuló keresztyéni, bibliaias szellemben. 
Isten eszméje és léte, gondviselése, atyai szeretete, 
mindeneket boldogságunkra intéző jósága ; továbbá a 
Krisztusban, mint megvaltóban való élő és munkás hit-
nek folytonos sürgetése lengi át e beszédeket, mintha 
csak az oldal lapokra volna irva mindenütt: „a kiben 
nincs Krisztus lelke, az nem övé,* s . . . „azon indulat 
legyen bennetek, mely volt a Jézus Krisztusban*. . . . 
Ez irányt és elvet külömben átdolgozó már „előszavá-
ban* jelzi, így szólván: „hirdetnünk kell a világ előtt, 
hogy Krisztusra s az ő váltságára a miveltség századá-
ban is szüksége van az emberiségnek.* 

A főtételek felállításában a hatás keresése nyilvá-
nosan szembetűnik, éppen úgy, mint a rövid, frappáns 
szövegek megválasztásánál. És tagadhatatlan, hogy a 
mennyiben a legtöbb főtétel uj s szokatlan, annyiban 
érdekes, figyelemgerjesztő s megragadó is; p. o. »Az 
Amen, * (adventi); „Sátán lakomája s az Ur vacsorája.* 
(utolsó advent vasárnapi); »A nép Krisztusa,* (karácsoni) 
„Jézus és a három halott * (húsvéti); »A felfordult világ, * 
„A legyőzetett Sámson„Hazug békeség,* „Az özönvíz 
hajdan és most,* „ A holló lcárogása,u stb. 

A felosztásnál e mesteri, válogatott beszédekben, 
a topica minden régibb és ujabb fogásai felhasználvák. 
Többnyire a syntheticus módszer van követve, a mit 
a főtételekből itélve az olvasó ez ismeretés alapján maga 
is valószínűnek vehetett. Es azt is kimondhatjuk, hogy 
több szerencsével alkalmazza ezt, mint az elemező mód-
szert. Van azonban az analyticus — elemező —módszer he-
lyes követésére nézve is egy igen talpra esett menetű 
beszéd: „« felfordult világ*, mely mellett megáll az 
ember s nem tudja, hogy vájjon a gondolatok, eszmék 
gazdagságában és szépségében vagy az alaki műtökély 
szemlélésében mélyedjen-e el s keresse kedvét ?! . . 

( V é g e k ö v e t k e z i k . ) 

Oörömbei Péter, 

B E L F O L D . 
A trónörökös nászünnepélye és a ref. egyház. 

A trónörökös nászünnepélye alkalmából a magyar 
ref. egyház a következő feliratot intézte az ünneplőkhöz : 

Eenséges cs. és. kir. Eőherceg Trónörökös ur! 
Eenséges kir. Hercegnő, cs. és kir. Trónörökösné ! Een-
séges Urunk és Asszonyunk ! 

A magyarországi helvét hivallásu egyházkerületek 
hódolattal jelennek meg a legmagasabb trón zsámolyá-
nál, melynek lépcsőjén Eenségtek állanak, hogy kifeje-
zést adjanak az öröm és Isten iránti hála érzelmeinek, 
mely kebleiket eltölti Eenségtek boldog s népeket bol-
dogító násza ünnepén. 

A Szent-István koronája alatti országoknak ünnepe 
ez, midőn dicsőségesen uralkodó királyunk fenséges fia 
s koronáinak örököse, Magyarország ötven éven tuli s 
ma is áldott emlékben élő nádorának unokájával, egy 
távoli ország alkotmanyos királyának leányával kél a 
legszentebb frigyre. Eenségtek, szíveik összhangzataban 
bírják saját boldogságuk biztosítékát, de a fejedelmek 
boldogsága boldogságot áraszt népeinkre is. 

A magyarországi helvét hitvallású egyház, szabad-
ságának és önkormányzatának, békekötésekben és szen-
tesített törvényekben bírja irott biztosítékait; de azoknál 
is erősebbeket bir a korszellem és fejedelmei felvilágo-
sultságában, melyek a setét századokat visszatérni nem 
engedhetik. Koronás királyunk dicsőséges kormányzata 
alatt jóllétnek örvend egyházunk is. S midőn ezt a leg-
magasb trón lépcsői előtt hálával ismerjük el, bizva te-
kintünk a jövőbe, mert e trón lépcsőin Eenségteket 
látjuk állani, fenkölt szívvel, nemes érzülettel. 

Vallásos érzésektől áthatottan kérjük az eget urát: 
áldja meg Eenségtek magasztos házassági frigyét, bol. 
dogitsa Eenségteket, hogy Eenségtek is boldogíthassak 
azon népeket, melyek fölött egykor uralkodni lesznek 
hivatva. Legyenek meggyőződve Eenségtek, hogy a 
magyarországi helvét hitvallású egyház mindig hűséggel 
és bizalommal környezi a legmagasb trónt s hódolattal 



tekint fel szeretett királyára, királynőjére s a királyi 
családra. 

Kérjük Fenségteket, tartsák meg kegyteljes jó in-
dulatokban a magyarorszagi helvét hitvallasu egyházat 
s boldogító kegyeiket éreztessék annak kicsinyeivel, 
nagyjaival, egész összeségével. 

E hódolatteljes üdvözletünk s kérelmünk tolmácso-
lásával, magunkat s egész egyházunkat Eenségtek ke-
gyébe és jóakarataba ajánlva mély alázattal maradunk 
Cs. és kir. Fenségteknek Budapesten 1881. év május 
hó, hódoló és alazatos szolgai a magyarorszagi helv. hit-
vallasu egyház képviseletében az öt egyházkerület fő-
gondnokai és superintendensei. * 

A fényes nászünnepély alkalmaból, a magyar ref. 
egyház tisztelgő küldöttségének elnöke, Báró Vay Mik-
lós koronaőr, valósagos belső titkos tanacsos és a hazai 
ref. egyház legidősb főgondnoka, a következő üdvözlő 
beszédet tartotta : 

, Fenséges cs. és kir. főherceg Trónörökös ur! 
Fenséges kir. hercegnő és cs. kir. Trónörökösnő! Fen-

séges Urunk s Asszonyunk ! 
Engedjék Eenségtek, hogy fényes naszunnepélyök 

alkalmával, mi, a magyarhoni helvét hitvallású Egyház 
képviselői is bemutathassuk, küldőink nevében, azok hó-
doló tiszteletét s leghőbb üdvkivánatait! 

Hittársadalmunk felekezeti jellege a feltűnést és 
pompát mindenekben nélkülöző egyszerűség 1 — amint 
hogy igénytelenül jelenünk meg mi is ez órában Eenség-
tek magas színe előtt 1 

De a miben magunkat túlszárnyaltatni senki által 
soha nem engedjük, az a hazánk, nemzetiségünk s a 
felséges uralkodó ház iránti s így a kebleinkben Eenségtek 
irányaban is élő tántorithatlan hűség és ragaszkodás. 
Fogadják tehát fenségtek kegyelmesen, az e haza földén 
élő két milliónyi tős-gyökeres magyar református lakos-
ság nevében nyilvánított, abbeli imaszerű jó kivánatain-
kat, hogy az örök gondviselés árassza Fenségtek szent 
frigyére, lehető leggazdagabb áldását, tartsa távol egy-
másért dobogó szíveiktől az élet minden keserűségét s 
tegye oly boldogokká, mint ezt népeiknek ezrei s köztök 
a mi megbízóink, a magyar egyetemes reformalt egyház 
tagjai is buzgón kérik az Egek urától 1 

Bennünket pedig s küldőinket boldogítsák folytonos 
magas kegyelmükkel.' 

A dunamelléki reform, egyházkerület köz-
gyűlése. 

Folyó hó 14-ikén kezdődött alakilag a közgyűlés, 
de voltaképen csak 16-an. Az ezt előző napok a papi 
vizsgaknak, tanügyi s egyébb bizottságok üléseinek vol-
tak szentelve. Mind az első mind a papi vizsgán hét-hét 
segédlelkész jelent meg, miután egy a vizsga kezdetén 
visszalépett, mindannyian keresztül mentek és pedig 
egyező akarataval az egész vizsgáló bizottságnak, mi-
után mindannyian kellő szorgalomról és készültségről 

tettek tanúságot, mi a közelebb mult másfél évtized 
alatt nem mindig volt tapasztalható. Ideje is, hogy a 
hazai prot. egyház e tekintetben is megértse a kor intő 
szavát. Egész embereket, szakjukat értő s munkakedvelő 
férfiakat igényel a mai kor minden téren. Inkább senki, 
mint nem alkalmas s nem buzgó ember. A dunamelléki 
kerület mar a theologiai intézetbe való felvételt is 
megnehezítette évekkel ezelőtt, következőleg a papi 
vizsgáknál is kell, hogy lehetőleg szigorúan járjon el ; 
de a mint a testvérkerületek j.-könyveinek ismertetésé-
ből örömmel értesültünk a közgyűlésen, úgy látszik más 
kerületek is az őseinket jellemző protestáns komolyság-
gal kezdik a papi hivatal és papi vizsga ügyét venni. 

Az ezen vizsgákról, szavazat felbontásokról szóló 
jelentések előterjesztése, a 6 rendbeli pénztárt megvizs-
gáló bizottságok kinevezése, s mint önként értetik a 
közgyűlés constituálása képezte a szombati rövid ülés 
tárgyat. A közgyűlési tagok — egyháziak és világiak 
— mint egyébkor, úgy ez alkalommal is nagy számmál 
jelentek meg közelből és távolból, a kik buzgó segéd-
gondnokaink közül nem jelentek is meg, nem buzgóság-
hiányból, érdeklődtelenségből, hanem egészségi okok-
ból maradtak el. A szavazatok felbontásával foglalkozott 
bizottság jelenté, hogy e. ker. aljegyzővé Bajó Károly 
vejtii lelkész választatott meg, de ugyanekkor előterjesz-
tetett Bajó K. levele, melyben felhozott okainál fogva 
ezen tisztség alól magát felmentetni kéri. S így a két 
év óta folyó, már négyszer ismételt szavazás dacára is-
mét üresen maradt az egyik aljegyzői szék. Miért is a 
közgyűlés elhatározta, hogy ez alkalommal közgyűlési 
választás utján tölti be az aljegyzői széket, s a következő 
ülésen megválasztotta Petri Elek theol. tanárt, az 
ügyészségről lemondott Muraközy László helyett pedig az 
egyházi ügyek vitele körül tanúsított buzgóságáról isme-
retes Szilágyi Sándor ügyvédet. 

Vasárnap az isteni tisztelet végeztével az újonnan 
megválasztott 9 lelkész felavatása ment végbe, díszes 
közönség jelenlétében. Felavattattak : Biczó Pál pátkai, 
Boncz Gyula sz.-benedeki, Bús Lajos vejtii, Kiss Béla 
vaáli, Kiss József kákicsi, Lévay Lajos sárkereszturi, 
Szabó G za ócsai, Szendi Lajos aderjási, Józan Dániel 
keői lelkészek. Az isteni tisztelet alkalmával Szilágyi 
Benő gyömrei lelkész tartott Csel. 20, 17. 22. felett 
egy a gyülekezet figyelmét lebilincselő, keblét felme-
legítő egyházi beszédet, közben pedig a pesti theol. ifjú-
ság valóban összhangzatos, nem mindennapi szabatossággal 
előadott éneke fokozá a vallásos áhítatot. Vasárnap 
délután pedig püspök és esperes urak elkészítették, a 
másnapi gyűlés elé terjesztett 3 helybenhagyottt segéd-
lelkészi elhelyezést. Ezen elhelyezési sorozatban 67-én 
vannak, de ezekből egy jelentékeny rész allandó helyet-
tes lelkészi, tanitókáplani s középtanodai tanari állo-
máson van, úgy hogy a szorosabb értelemben vett se-
gédlelkészek száma körülbelől 40—45*re tehető. Meg-
jegyzendő még, hogy bár a pesti theol. intézet növen-
dékeinek száma folyvást nagyobb, mint a minőnek lenni 
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kellene az évenkint üresedésbe jövő lelkészi állomások 
számához képest, mégis lelkészeinknek jelentékeny ré-
szét más theol. intézetek volt növendékei képezik; így 
p. o. most is a 67 hely. és segédlelkész között éppen 
50 százalék vagyis 34 nem a pesti theol. intézetből 
került ki. 

A hétfői gyűlésnek ez évben is mint egyébkor 
egyik érdekkel várt tárgyát képezte a püspöki jelentés. 
Felemlíttetett ebben mindenek előtt azon esemény, mely 
a közelebbi időkben egész országunkat mozgásba hozta, 
t. i. Rudolf trónörökösnek az érdemekben megőszült 
József nádor s az »áldott emlékű* Dorottya herceg-
asszony unokájával való egybekelése, mely alkalommal 
— mondá jelentés — reform, egyházunk is kifejezni 
óhajtotta örömét s szerencse kivánatait, és pedig album-
szerüleg kiállított irattal, részint a kerületek részéről kine-
vezett tisztelgő küldöttséggel. 

Egy másik esemény, mely hazai prot. egyházunkban 
nagyobb mozgalmat s igazgatottságot idézett elő, az 
ismeretes soproni keresztelési ügy s az erre hozott ki-
rályi táblai ítélet volt, mely Ítélet — mint tudva van, 
— nagyon tömjénillatu, de hát a hatalmas klérus min-
denütt érezteti a maga hatalmát, és ezen fennforgó sé-
relem nem egyetlen s nem utolsó sérelmünk, hanem 
sorakozik e mellé több más. Igy p. o. egyik kultuszmi-
nisteri rendelet szerint, a mely földbirtokok az utolsó 
kathol. canonica visitátio alkalmával katholikusok kezén 
volt s azoktól akkor a kathol. papok számára, egyházi 
adó fizettetett, azoktól most is, habár jelenleg protes 
tánsok is azok tulajdonosai, követelhető és behajtandó 
a kath. papok számára az adó, s ennek folytán p. o. a 
fehérmegyei sz.-ágotai földbirtokoknak prot. birtokosaitól 
is exequáltatik a kath. egyházi adó. Másutt meg p. o. 
Iváncsán, dacára annak, hogy különben is szegény s cse-
kély számú ref. hiveink felekezeti iskolát tartanak fent, 
kötelesek az ott szervezett u. n. községi, de lényegében 
katholikus iskola fenntartási költségeihez évenkint 260 
forinttal járulni, a fizetni vonakodók ellen végrehajtás 
eszközöltetik stb. 

Egy harmadik fontos esemény — mondja a jelen-
tés, — mely hazai ref. egyhazunkban nagy mozgalmat 
s érdekeltséget idézett elő, a zsinatügy. A jelentés-
nek oroszlán része ezzel foglalkozik, ennek keletkezését, 
idáig való fejlődését, jelentésttevőnek erre s a zsinati 
előmunkálatokra vonatk zó nézeteit, reményeit adja elő. 
Török Pál SZÍVÓS jellemének, s makacsságig határozott 
akaratának (de azt már nem a püspöki jelentés mondja,) 
nagyon sokat köszönhet a hazai prot. egyház s első 
sorban a Dunamelléki kerület; de jellemének éppen ezen 
s az életkorral együtt növekedő tulajdonságából követ-
kezik, hogy az övétől eltérő, ha mindjárt egyetemes 
nézettel és akarattal is kibékülni nem tud, az előtt 
meghajolni vagy éppen nem, vagy csak alig képes. Az 
ezen jellemmel s e közelebbi évek püspöki jelentéseivel 
összhangzó szellem lengette át ez alkalommal is jelen-
tésének a zsinatra vonatkozó részét. 

Az e. kerületünk belállapotainak ismertetése végett 
az e. megyék jegyzőkönyveire utalt a püspöki jelentés, 
felemlítette a hazai prot. egyházi irodalom terén közelebb 
tapasztalható örvendetes jelenségeket. Igy p. o. felemlí" 
tette s ajánlotta a Kálmán Dezső és társa, valamint a 
Garzó Gyula és társa által szerkesztett „Prot. pap* és 
„Gyakorlati bibliamagyarázatok* cimü folyóiratokat, 
Czelder ,Vasárnap*-ját, K. Tóth Kálmán és Szilády 
János magvas egyházi beszédeit, a Szilády Aron által 
kiadott és a hazai egyházi történelemre vonatkozó sok 
becses adatot és nyelvészeti kincset tartalmazó »Régi 
költők tár*-át, a Kálmán Farkas által nyomda alá készí-
tett „Új magyar Athenás*-át ; felemlítette, hogy Széles 
Áron a bajai, Feleky József a foktői ref. egyházakról 
jeles monografiakat készítettek, hogy több egyház, mint 
Pest, Ó-Buda, Drávafok kinyomatva közlik az évi ado-
mányok jegyzékét, az egyházi számadásokat, és ez által 
is fokozzák a buzgóságot, előmozdítják az egyházi va-
gyon lelkiismeretes kezelését. 

A hazai prot. egyházat ért nagy veszteségek kö-
zött felemlítette különösen Révész Imrét; „az ő munkás-
sága, igazságszerete, becsületessége — ugy mond — isme. 
retes, szenteljünk legalább jegyzőkönyvünkben is pár 
sort emlékének.* Felemlítette az ez évben elhalt Benedek 
Lajos táborszernagyot is, kinek a pátens visszavétele s 
igy egyházunk zaklattatásának megszüntetése körül 
nagy érdemei voltak. Örvendetes zárpontját képezte a 
jelentésnek az évi adakozásokról szóló értesítés. Az e. 
kerületünkhöz tartozó egyházak, önnön érdekükben, 
vagyis egyházi épületek építésére, javítására 76.000 fo-
rintot áldoztak ; az egyesek által egyházi és iskolai cé-
lokra tett adakozások és alapítványok pedig 80.000 fo-
rintra rúgnak, melyből egy jelentékeny részt (60000 
frtot) a pesti főiskolára tett Roboz-féle alapítvány tesz ki. 

A püspöki jelentésnek zsinatra vonatkozó része 
ellen id. Ráday szólalt fel, sajnalatát fejezvén ki a hal-
lottak felett, de a közgyűlés ugy tekintvén ez előadottakat, 
mint jelentést tevőnek egyéni nézeteit, azt szokás sze-
rint jegyzőkönyvbe vétetni rendelte. 

Ezután felvétettek a nagy számmal levő, de 
különösebb vitát nem ébresztett miniszteri intézmények, 
majd a testvér hatóságok átiratai, nevezetesen B . Rad-
vánszkv egyet, főfelügyelőnek a soproni eset alkalmából 
a két testvér felekezetnek együttes tanácskozásra való 
felhívása, mely örömmel vétetett tudomásul, valamint 
helyesléssel fogadtatott azon eljárásról szóló tudósítás 
is, melyet ezen sérelmi ügy orvoslása érdekében a két 
felekezet vezérférfiai követtek. Ezután tárgyalás alá ke-
rült a B. Vay Miklós főgondnok zsinati képviselők vá-
lasztására felhívó levele; a közgyűlés érdemleges hatá-
rozat hozatal előtt egy bizottságot nevezett ki a zsinati 
munkálatok, választási szabályok alapján készítendő s a 
zsinati költségek miként fedezése iránt is véleményt 
nyilvánítandó, de még ezen gyűlés folyama alatt benyúj-
tandó javaslat készítésére. 

A dunántuli és tiszántúli kerületeknek a debreceni 



egyetem felállítása s illetve a debreceni főiskola újból 
szervezése s abban a bölcsészeti szak felállítása iránti 
átirataikra vonatkozólag kimondatott, hogy a közgyűlés 
teljesen méltányolja ugyan az ezen szervezési mozgalmat 
előidéző indokokat, de mai stádiumában nem látja még 
ezen ügyet annyira érettnek, hogy szükséges lenne ke-
rületünk részéről bizottsági tagokat kiküldeni. 

Hát biz az nagy sor is nekünk protestánsoknak, 
kik minden napi prédikációinkban igyekszünk magunkkal 
és másokkal elhitetni, hogy mennyire szegények vagyunk, 
évenkint ujabb 30.000 frtot előteremteni iskolai célokra ! 
Mi maradna akkor banquettekre, ünnepélyes beigtatásokra, 
fogadásokra, jubileumokra, dalárünnepélyekre, természet-
tudósi kirándulásokra, helyi és országos korteskedésekre 
politikai kis és nagy gyűlésekre, népkörökre és ezer 
más életbevágó ügyek felvirágoztatására. De még ha 
elő tudnánk is teremteni, nem nekünk való az együttes, 
a vállvetve való működés. Jntra et extra muros, vagy 
akarom mondani innen is, tul a tiszán is vétkesek vagyunk 
e tekintetben ; arról a reményről tegyen le nálunk mind" 
egyik kerület, hogy a másik által csak némileg is 
tamogattassék. Jó szerencse lesz vagy lenne, ha olyan-
féle vállalatot létre tudnánk hozni közös erővel, mint a 
domestica, a mely sem látszólag sem tényleg nem az 
egyik vagy a másik kerületé lenne, hanem a közé, s a 
mely egyik kerüietnek sem nyújtana a másik felett 
semminemű előnyt, vagy befolyást, kitüntetést. 

Ugyancsak a tiszántúli kerület által megkerestettünk 
a tllévész Imre emléke* című tudományos irányú társulat 
részére eszközlendő gyűjtés iránt. A valasz az lett, hogy 
ily nemű társulat nem egyházi kormányzó hatóságok, 
hanem társadalmi uton hozandó létre, azért a közgyű-
lés e tekintetben nem intézkedik, hanem ha a megala-
kuló társaság gyűjtőívei megküldetnek, egyházkerületünk 
luvei közül is bizton remélhetőleg számosán járulan-
danak az alap növeléséhez. 

A Szondy-Kenessey-alapilvany ügyében tett gond-
noki jelentés, valamint a Baldácsy-alapítványt kezelő 
bizottságnak 1880-ik évi értesítése megnyugtató tudomá-
sul vétettek, s egyszersmind ezen utóbbi bizottság irá-
nyában, annak az alapítvány tisztázása érdekében kifej-
tett sikeres működéséért köszönet nyilváníttatott. A nép-, 
közép- és felsőbb iskolákról szóló s lagnagyobb részt 
csak statistikai adatokat tartalmazó jelentések tudomásul 
vétettek ; a pesti theolog. intézetre vonatkozólag kimon-
datott, hogy miután a közelebbi időkben nagyobb szám-
mal lépnek az ifjak a theologiai szakra, s miután ezen 
nagyobb szánni növendékek anyagi segélyezése a főis-
kolai pénztárra elviselhetlen terhet hoz, ennél fogva 
jövőben ingyen lakás kedvezményében s convictusi se-
gélyezésben évenkint csupán 42 és pedig legjobb bizo-
nyitvanyu növendék részesittetik. — Hosszasb idot vett 
igénybe a kecskeméti jogakadémia ügye, mely élni nem 
tud, halni nem akar, a mennyiben a három fentartó 
testület közül az egyik t. i. a kecskeméti egyház kimon-
dotta, hogy ő többé az altala valasztott tanárokat nem 

képes vagy legalább nem hajlandó fizetni; míg Kecske-
mét városa s az egyházkerület irtódznak a halai 
harang meghúzásától. A határozat ismét egy ujabb bi-
zottság kiküldetése lett azzal az utasitassal, hogy ez 
tegye magát érintkezésbe a más két fenntartó testülettel, 
és egyetértőleg vagy állítsak helyre az egészségét ezen 
évek olta sinlődő betegnek, vagy üssék azt egészen 
agyon 

A közpénztári számadások teljesen rendben levők-
nek találtattak, a kikölcsönzött vagy kölcsönzendő pén-
zek kamata jul. i-től számítva 6l/2-re szállitatott le ; a 
tanári gyámegylet önnön erejéből eléggé virágzó alla 
pótban van, s e mellett az e. kerület közelebbi közgyű-
lése azt már nem csak elvben s erkölcsileg gyámolítottá, 
de tényleg is majd hogy nem segélyezte. Az államse-
gélyben leendő részeltetésre vonatkozólag teljes szigo-
rában fele'.eveníttetett azon korábbi végzés, hogy segélyre 
csak azon egyházak s illetőleg lelkészek tarthatnak sza-
mot, a melyeknek s a kiknek a folyamodványai az e. 
megye által évenkint december 31-dikéig pártolólag 
felterjesztetnek. 

A 19. délutáni és 20-ik délelőtti ülések legnagyobb 
részét a zsinati képviselők választása ügyében kiküldött 
bizottság jelentései felett folyt viták foglalták el. A bi-
zottság többségének javaslata szerint a kerület összes 
egyházainak szavazatai által lettek volna a kerületünk 
részéről küldendő összes zsinati képviselők valasztva} 
míg a kisebbségi vélemény ajánlja, hogy miután kerü-
letünk 8 egyházi és 8 világi képviselőt van jogositva 
küldeni, s miután kerületünkben 8 e. megye van, ezért 
mindegyik tractus válaszszon egy-egy rendes és egy-egy 
pót kép.'iselőt. A közgyűlés hosszas vita után szavazat-
tal döntött ez ügyben. A bizottsági többség javaslata 
mellett az ekkor már megapadt számú közgyűlési ta-
gok közül öten szavaztak, s így a többség a tractuson-
ként való választást fogadta el. Ekkor a kisebbségben 
maradt párt azt vitatta, hogy a zsinati képviselők díjait 
külön-külön az e. megyék fizessék ; de a többség azon 
nézetet emelte érvényre, hogy fedezendő az egyh. ker. 
pénztárából, de viszont ebbe a költségek legnagyobb 
része visszatérítendő az e. megyékre s illetve egyhá-
zakra a lélekszám arányában kivetendő egyházi adó al-
tal. Jelesen kivettetik minden lélekre 2 kr., mely az illető 
esperesek altal három részletben s 3 év alatt szedendő be. 

A domesticára vonatkozólag azon bizottsági ja-
vaslat fogadtatott el, hogy egyelőre a conventi javas-
latban foglalt összeg mellőztessék és az ügy megindítása 
Önkéntes ajánlatok alapján történjék. 

A törvényszéki nem kevés ügy letárgyalasa után 
a közgyűlés 21-én rekesztetett be. Farkas József. 

A felső-baranyai egyházmegye közgyűlése. 
F. évi april 2 0 - 23 an tartotta meg ez egyházmegye 

évi rendes közgyűlését Siklóson. 
A gyűlést főesperes ur rövid imája után gr. Ra-



day segédgondnok ur nyitotta meg, ki a tárgyalasok 
vezetésében csak nem megszakitas nélkül részt is vett. 
Következett, a megnyitás utan, főe^eres ur szokott évi 
jelentése, mely az egyházmegye allapotat a mult évről 
tarja elébünk. Ez évi jelentésből mar csak szokatlansaga 
folytán is fölemlítem, hogy egyik egyházban a visitatió 
nem tartathatott meg a helyi lelkész fenyegető levele 
miatt, ki az esperest törvényes hivatalnoknak el nem 
ismervén, az ott megjelenéstől óva inti, kijelentvén, hogy 
egyházaban el nem fogadja, s megjelenése esetén a fej-
lődhető botrányokért előre is felelőssé teszi. Majd az 
esperes egy ujabb határidőt tűzött ki a can. vis. meg-
ejtésére s ezt a lelkész tudomására adta, de a ki e hi-
vatalos levelet is sértően visszautasitá. Midőn a visitatió 
ennek dacára is megjelent, szobáját bezárta és senkit 
be nem bocsátott. Az ilyen ellenszegülésekhez nem szo-
kott egyszerű, jámbor nép félelem, aggódás és meg-
botránkozással vegyes tisztelettel az udvarm togadta 
egyházi elöljáróit. Majd az iskolaszobában a visitatió 
megejtetett, az elöljárók a föltett kérdésekre tehetségük-
höz képest feleltek. Az e. kerület, s megyével szemben 
tartozó kötelességének azonban az egyház — saját pénz-
tárától elzárva lévén — nem tehetett eleget másként, 
minthogy a szükségelt összeget házról házra járva, 
azonnal összegyűjtötték. Milyen pap ! . . . . és milyen 
nép ? ! . . . . A népnek illetve elöljáróságnak ez a cse-
lekedete jegyzőkönyvi dicsérettel ismertetett el, ép ugy, 
mint a hogy a lelkész eljárása előlegesen is megrovatott. 

A szavazatbontó bizottság jelentéséből kitűnt, hogy 
az egyh. megye esperesévé ismét Kovács Antal eddigi 
esperes választatott 44 szavazattal. E tárgynál — az 
egyházmegyében elterjedt vélemények folytán nem ha-
szontalan eszmecserét vártunk. Ez azonban elmaradt, 
s jóformán éppen azért, mert az előbb emiitett lelkész 
botrányos eljarásának alapját épen az esperesi hivatal 
betöltésének módozata képezvén, — a vele való solida-
ritás gondolatának is eltávoztatása sok lelkészt vissza-
tartott az eszmecserétől. Van pedig ennek a dolognak 
a személytől teljesen elkülönített elvi oldala is, mely a 
hozzá szólást nagyon megérdemelte volna. A tisztújítás 
elve levén elfogadva, s tekintve, hogy a gyűlés éven-
kent csak egyszer van, szükséges volna meghatározni, 
hogy a szavazást ki, s mikor rendelje el. A jelenlegi 
esperes ur 1877 őszén foglalván el hivatalát, hivatalos-
kodasának ideje jogilag a mult őszön megszűnt. Ez az 
oka, a miért V. K. lelkész ur őt többé törvényes es-
peresnek nem tekinté, s lemondását kívánta. Ugy de 
ott, a hol kötött időre történik a valasztás, ott a le-
mondás absurdum: a hivatal lemondás nélkül is meg-
szűnvén. Nem tartatván azonban a mult őszön közgyűlés, 
mely az uj szavazást elrendelje, esperes ur később maga 
hivta fel az egyházakat a szavazásra, a szavazatokat a 
tavaly — ugyan más választások megejtésére — kine-
vezett szavazatbontó bizottsághoz utasítván. Ez a nov. 
— áprilisig tartó intervallum, a mandatum lejárta s az 
uj választás megerősítése közt, s ez alatt folytatott es-

peresi működése nem tetszett az illető lelkésznek. S 
szigorú, jogi szempontból, ugy tartjuk mi is, helyesebb 
lett volna, ha ez időre az ügyek vezetését az a/est eres 
veszi at,*) vagy legalabb a szavazás elrendelése ő tőle 
jön ; annyival is inkább, mert ha az alesperesnek az sem 
hivatása, hogy szükség esetében az esperest helyettesítse, 

: ugy valóban nincs joga létezésének, hanem ha az, hogy 
legyen jogcím, a régi jó »esperes* címnek a .főes-
peres* címmel fölváltasára. Egyébiránt ezek azt hi-
szem, nem életbe vagó kérdések s jelentőségük csak 
akkor volna, ha ez eljárást hivatala meghosszabbítására, 
ott nem örömest látott egyén használná föl. Most 
azonban távol sincs erre ok Ide mutat az egyházme-
gye fényesen kifejezett bi/.odalma, melylyel hivatalosr 
kodó esperesét ujabb három évre meg ajándékozá, 
egyszersmind negyedfélévi működése s hivatalos tény-
kedéseire — akadékoskodókkal szemben — csaknem 
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egyhangú szavazatával ütötte rá a helyesseg pecsetet, 
s tényleg elismervém, hogy jobb kezekbe kormányát ez 
idő szerint le nem teheti. — Ad multos annos 1 . . . . 

Nagyobb hullámokat vala fölverendő az e. megyei 
papi gyámintézet ügye, mely a hozzászólásra igen ér-
demes. Mint már más alkalommal is emlitém, 1878-ban 
az e. megyei közgyűlés egy javaslatot fogadott el, s tett 
kötelezővé anélkül, hogy a kiket segitni céloz, meg is 
kérdezte volna. Azt a kifogást, hogy az e. megyei gyű-
lésnek minden lelkész tagja, csak ugy fogadhatnám el, 
ha a gyűlésben való részvétel kötelességgé tétetnék ; ad-
dig nem. Megalapittatott hát a papi és világi elmekből 
álló közgyűlés által egyedül a papok terhére, meg ugy, 
hogy a módósitást célzó javaslatot egy évi várakozás 
után is még tárgyalásra sem bocsátották. A kisebbségnek 
el kellett némulni és fizetni. 

Hanem ime, alig telik egy év, s a kisebbség mó-
dosítását még föl sem olvasván, maguk az alapítók nyúj-
tanak be olyan módosítást, mely az egész elfogadott 
alapszabályt kivetkőzteti alakjából, lényegéből, neveze-
tesen a létező szabály által kívánt nagy áldozat fönn-
tartása mellett csaknem felényi segélyt helyez kilátásba, 
már most, a midőn még csak jövedelme, de kiadása 
nincs is a pénztárnak. Mi lesz, ha egy véletlen folytán 
az özvegyek száma tetemesen megszaporul. Ez a módo-
sítás most lett volna targyalás alá jövendő egy a vaiszló 
vidéki lelkészi kör által benyújtott uj tervjavaslattal 
együtt, mely a biztosítást tűzi ki czéljául, a helyzet s 
különösen a baranyai viszonyokra való különös tekintetből. 

Ugy látszik az e. megye végre valahára maga is 
belátta, hogy ez az ügy a papság ügye, s most ez 
egyszer, ez ügyben róla nélküle nem határozott, ha-
nem az esperes által egybehívandó értekezlet megvita-
tása alá bocsátja. A lelkészi testület lesz hát — a mint 
kel! is — hivatva a tervek közül valasztani, vagy a mi 

*) I g e n i s c é l s z e r ű l e t t v o l n a k ö z g y ű l é s i l e g ú g y i n t é z k e d n i ; m á s -
k ü l ö n b e n f ő e s p e r e s ú r n a k k ö t e l e s s é g e v o l t á l l o m á s á n m i n d a d d i g m e g -
m a r a d n i , m í g h i v a t a l á t t ö r v é n y e s e n m e g v á l a s z t o t t u t ó d n a k á t n e m 
a d h a t j a . S z e r k . 



legjobb lenne egy egészen ujat, jobbat alkotni. S ezzel 
a kényesnek ígérkezett ügy a leghelyesebb lefolyást 
nyert. 

Nevezetes mozzanat, hogy az e. megye a honora-
riumszedést eltörlötte, állandó tiszteletdijt rendelvén az 
esperesnek 200, a főjegyzőnek 80 forintban o. é. Bár-
csak a sok kellemetlenségekre okot szolgáltató napidijak 
ügyében is megfelelő intézkedés tétetnék már valahára 1 

Az isk. ügy e. megyénkben elég kedvező, legalabb 
a nagyobb községekben. Másként áll az oly kisebbek nagy 
részében, hol a lelkész tanitó is lévén — legalabb a con-
ventióban — s tanítót tart, ki többnyire nem képesí-
tett egyén, s e miatt a nevelés ügye húzza a rövidebbet. 

Fölemlítem még a szaporca-tésenfaiak ügyét. Ezek 
ugyanis annyira megszokták a kérvényezési, hogy a 
nélkül jól sem éreznék magukat. Tengeri kigyója az e 
megyének, hol untalan fölmerül. A tárgy az elszakadhatás, 
melyet mar több izben e. megye és kerület elvetett. 
Azonban, mig ezek a jegyzőkönyvben kimondatnak, 
addig az életben szüntelen reménynyel táplálják a prae-
orantia felől. Az e. m. közönsége e folytonos kérvé-
nyezésből — a két község közt levő feszült ingerültségre 
következtet, a mi nem létezik, s innen a sok orvos, kik 
a sebet csak mérgesitik. Igy lesznek határozatok, melyek, 
mig az összeköttetés fenntartását hangsúlyozzak, a fön-
alló kapcsokat tényleg szaggatják. Igy épül az egy 
anyaegyházban két templom, nemsokára két iskola, s 
lesz benne egy pap egy tanitó. A közös templom 
romlófélben levén, s tekintve, hogy Tésenfa nagy 
teherrel már épített a maga használatára templomot, 
azt kérdi S/.aporca, hogy közös templomot épitsen-é, 
vagy mint Tésenfa ő is csak magának, igy kisebb 
templom s kevesebb költség is elég levén ; az e. m. 
ugy határozott, hogy S/.aporca csak magának, a maga 
költ.*égnix emeljen templomot, miután már előbb egy más 
irányú kérvényre a közösség megszakithatlanságát az 
előző pontban kimondotta volna. Megengedem, hogy 
igy a kényes kérdés alól ki lehet búvni, — de tagadom, 
hogy a kényes kérdést ez uton megoldani lehessen. 

A törvényszéknek kellemetlen teendői voltak. Két 
lelkész állott vád alatt, súlyos vádakkal terhelve. A 
harmadik egy lelkész és presbyter közt fennforgó 
ellenségeskedés, viszály. Ezek mind fölebbezve levén, 
csak érintem, nehogy a kerületi gyűlés előtt célzatosnak 
l.issék tudósításom. Az első vádlott V. K. lelkész, kiről a tudó-
sítás elején is emlékeztünk Ott említett tette több más ellen-
szegülés, s tiszteletlen iratok, sértő kifejezések kapcsában ké-
pezte a vád alapját ; sulyosita az, hogy magat a törvényszé-
ket sem ismeri el b'r.ijának, ugy tartván, hogy — a sze-
rinte — nem törvényes esperes altal összehívott gyű-
lés sem törvényes. Az Ítélet hivatalvesztésre szól, oly 
formán, hogy F.Baranyában 3 évig sem lelkészül újra 
meg nem válaszható, sem segéd, vagy h. lelkészi hiva-
talt nem viselhet. A másik ügyben ismét ő és K. S. 
lelkészek a vádlottak. Ez a tavaly már emiitett kortes-
kedés ügye. Nevezzük inkább simonianak. V. K.-nak a 

megválasztás előre biztosíttatik, ha megnevezett 3 leány 
közül egyet nőül vesz. A választás megtörténik, az illető 
igéretét nem teljesiti, — a másik fenyeget, — ez a fe-
nyegető levelet a presbgterium jegyzőkönyvébe vezeti. 
E nyomon indult el a vizsgálat, mely a legteljesebb si-
moniát önbeismerés és okmányok alapján kétségtelenné 
tette. Az ítélet mindenki meglepetésére ugy szól, hogy 
V. K., a ki már elébb kicsapatott, egy évre felfüggeszt étik 
és 200 frt. bírságra Ítéltetik, mint bűnre csábító s bün-
szerző ; K. S. ellenben szigorú megdorgáltatásra (melyet 
azonban nem hallottunk) s 100 frtra büntettetett. A harma-
dik ügy a presbyter visszaállításával, s a presbyterium 
szelíd megintésével végződött. Azonban, méltó csodálko-
zásra az így elégtételt nyert presbyter fölebbezett, s 
a mellett minden magyarázat utan meg is maradt. 

Ennyi az, a mit e gyűlésről följegyeztem, mint 
olyanokat, melyek kisebb nagyobb mértékben a nagy 
közönséget is érdekelhetik. Voltak ugyan több ügyek 
is, melyek az értesítésre méltó anyagot nyújthattak 
volna, azonban mindannyiról bi/tos tudomást nem nyer-
hetvén, inkább nem is említem. Igy kíváncsivá tett a 
tavaly is említett »egy tanácsbiró* korteskedési esete, 
de a mely utolsó napon targyaltatván, róla tudomással 
nem birok , de azt tudom, hogy a tárgysorozatba így 
volt fölvéve : ,N. N. — N . N. ellen," a mi odamutat , 
hogy magán ügygyé változott ez az ügy, mely mindenütt 
és mindenhol közügy ; s hol a telpörös szerintem más 
nem lehet, mint maga az e. megye, — akár ugy, mint 
egyik tagja által megsértett, akár úgy, mint egyik 
megsértett tanácsbirájának védője. Ilyen ügyeknél a 
sima lefolyás eszközlése többet ront, mint épit. 

V.l ági tanácsbiráink közül ez alkalommal csak kettő 
volt jelen. S miután kettő a távollevők közül lemondott, 
s pedig határozottan, jövőre igazán nem tudjuk a ta-
nácsbirói kar világi részét honnan elégítjük ki, mert itt 
nálunk a műveltebb középosztály nem az, hogy nélkü-
lözi a református egyéneket, hanem csaknem teljesen 
azok híjával van. 

Talán említenem sem kell, hogy az üléseket vi-
dám ebédek, s kedélyes vacsorák zárták be. 

Részemről azonban sehogysem tudok megbarát-
kozni azzal, hogy a gyűlések, a nép nyelvén »Nagy 
korcsmának' nevezett vendéglő termeben tartatnak. 
Egyházmegyei gyűlésnek más hely kellene, s talán jö-
vőre ilyet talalni is lehetne Bar csak ugy lenne I 

Morvái Ferenc, 
ref . lelke'tz. 

A mezőföldi egyházmegyéből. 
Székesfehérvár 1881. maj. 10. E hó 9-ike ünne-

pélyes nap volt a mezőföldi helv. hitv. egyházmegye 
j kebelében. Ugyanis egyházmegyénk kormányzó testülete, 

áthatva az ez év január havában elhunyt boldog em-
lékezetű segédgondnokunk, néhai Molnár Imre ur iránti 
kegyelet magasztos érzelmeitől, midőn érdemeit jegyző-



könyvileg megörökité, egyszersmind requiem tartását 
határozta el. 

A tervezett requiem fentemiitett napon tartatott 
meg. Délelőtt 9 órakor megkondultak a ref. templom 
harangjai, jelzendők az ünnepély kezdetét, mely a 
magas rangú gyászoló csalad tagjai, a vidékbeli lelkészi 
kar s a városi intelligentia tömeges jelenléte által im-
posans képet nyújtott. Az orgona kiséretű ének elhangzása 
után az egyházmegyei énekkar összhangzó éneke zendült 
meg, melynek végeztével tiszt. Badicz Gyula kis-keszii 
lelkész ur lépett a szószékre, méltatván az elhunyt ér-
demeit, különösen kiemelve őt, mint vallásos keresztyént, 
lelkes hazafit s jó csaladapát; s ebből kifolyólag feltün-
tette őt, mint igaz embert, kinek emlékezete áldott. 
A jól sikerült beszéd véget érvén, ismét a kitűnően 
szervezett énekkar gyászdallama hangzott fel, mely után 
a gyászünnepet szentelő közönség szét oszlott, a lelkészi 
kar pedig a mindjárt kezdetét vett egyházmegyei gyű-
lésbe ment. 

Egymást érték— különösen világi férfiaink közül — 
a kik siettek az ünnepély szónokát üdvözölni. Mi pedig 
e helyen a szónok érdemei elismerése mellett nem 
hagyhatjuk emlités nélkül az egyházmegyei énekkar 
sikeres működését, a mely összhangzó éneke által ez 
alkalommal is fényesen bebizonyította, hogy az aesthe-
ticai elem előnyére válik egyszerű istenitiszteletünknek. 

Az egyházmegyei gyűlés kezdetét vette az újonnan 
választott segédgondnok Szeless József ur beiktatásá-
val ; kinek magas műveltsége, tiszta jelleme, önzetlen 
múltja s ref. egyházunk iránt eddig kifejtett buzgalma 
kezességet nyújtanak arra, hogy egyházmegyénk kor-
mányzása jó kezekre jutott. Valóban, csak az ő meg-
nyerése pótolhatja a vesztességet, mely egyházmegyén-
ket volt segédgondnokunk elhalálozásával érte. 

E nap délutánja a már annyi idő óta vajúdó 
lelkészértekezlet alapszabályainak megalkotására volt 
fordítva. Az alapszabályok elkészültek, de a tárgyalás 
folyamában feltűnt véleménykűlömbség azt bizonyítja, 
hogy még most sem remélhetünk egy szerves lelkész 
értekezletet, mert az ezt létrehozó egyetértés, kölcsönös 
bizalom, minden áldozatra kész lelkesedés hiányzik az 
érdeklettek egy részében. Pedig ideje volna — minden 
mellékérdeket figyelmen kivül hagyva — egész lelke-
sedéssel felkarolni az eszmét ; mert ma, midőn minden 
pálya emberei társulatot szerveznek önmaguk mivelése, 
érdekeik előmozdítása végett, a lelkészi kar sem marad-
hat hátra, a mely oly tekintélyes állást foglal el a 
társadalomban. Biztat is a remény, hogy egyházmegyénk 
bölcs belátásu lelkészei — áthatva a lelkészértekezletek 
fontosságától, rajta lesznek, hogy a lelkészértekezlet 
egyházmegyénkben is tényleg megalakuljon s folytassa 
működését. Cs. 

Nyilatkozat. 
Nt. Görömbei Péter f. szabolcsi egyh. megyei 

főjegyző úr hozzá intézett »nyilt levelemre* adott vála-
szában biztos adatokon nyugvó állításaimat meg nem 
cáfolhatván : egy más ujabb váddal és gyanúsítással 
lép fel ellenem az „ibronyi ügy* szellőztetésével. 

Nehogy a dolgokkal ismeretlen közönség azon 
téves hiedelemben legyen, nevezett főjegyző úr célzato-
san gyanúsító cikke után, mintha a mi egyházmegyénk-
ben merőben ázsiai módon folynának a dolgok, hogy 
itt a tanítók ok nélkül üldöztetnének, a papok pedig 

; „Demas* módjára élve is háboritlanul szívnák Istennek 
áldott levegőjét: kötelességemnek tartom ez ügyre vo-
natkozólag előlegesen kinyilatkoztatni a következőket : 

Igaz az, hogy nevezett főjegyző ur mult év szept. 
i-ső napját megelőző napon, (tehát nem szept. i-ső 
napján) midőn gyűlésre utaztomban meglátogattam, kije-
lenté, hogy interpellálni szándékozik engemet az ibronyi 
lelkész ügyében ; azonban én azt kérdeztem tőle, hogy 
egy lelkésztársunkat ily kellemetlenül érintő ügyben 
van-e valami bizonyos adata a felől, hogy az ibronyi 
lelkésztárs valóban kötelességmulasztást követett el? 
Mire ő, t. i. a főjegyző úr kijelenté, hogy ő ezt a dol-
got csak hirből, szóbeszéd után állítja ! Mire én azt 
mondtam, hogy egy lelkésztársunk jó hírnevének, ki a 
mellett egyházmegyei díszes hivatalt is visel, gyűlés 
előtt való meghurcolása célhoz nem vezet s igen köny-
nyen ok nélküli elkeseredést idézhet elő, ezen ok miatt 
mondottam, hogy jobb lesz, ha én e kényes ügyet ma-
gán uton. végzendem el. 

Es e kijelentésemnek állottam is, mert mint e 
felől esperesi naplóm mindenkit meggyőzhet, s mint 
erről maga Nt. Tóth István ur is bizonyságot tehet, — 
én mult év szept. elején komolyan felhívtam Nt. Tóth 
István ibronyi lelkész, egyházmegyei ellenőr'és ülnök 

I urat, adjon nekem lelkiismeretes választ arra nézve, 
mi igaz van abban, hogy ő egyházát elhagyta volna?! 
S hogy helyette a szomszédos lelkészek szolgálnának ? 
Nt. Tóth István úr e kérdésemre szept. 12-én kelt, ál-
talam 976 napló szám alatt szept. 16-ikán bevezetett 
levelében szórul-szóra ezeket irja a többi között: . . . 

„a hírek, miket lhronyhól vesz címed, gézen-
gúzoktól kerülnek, nem tudom, ki jogosította fel a nyo-
morultakat, hogy irántam ily aljas merényletre vetemed-
jenek!? Önhecsérzetem tilt hazudni, tehát 
a mi igaz elmondom: tavasz*zal családom Thassra (hol 

\ némi birtoka van feleségemnek), költözött, ott feleségem 
egy szobát tanyai módra berendezett, hébe-hóba magam 
is átrándulok, s ott egy pár napot el is töltök családom 
körében, de mindig hivatalos kötelességem megsértése nél-
kül; megesett vagy kétszer, hogy honn nem létemben, de 
ez megesett más évben is,*) hogy a szomszédságba vittek 
keresztelni, de az soha nem történt meg, hogy 22 év óta 

*) N e v e z e t t l e l k é s z e g y h m . e l l e n ő r l e v é n , g y a k r a n k e l l u t a z n i a 

j a z e g y h . m e g y e i p é n z t á r a k é r d e k é b e n . L . Ö . 

\ 



papi hivatalos teendőt más valaki végzett volna egyházam-
ban, s panasz a miatt, hogy hivatalos teendőimet elhanya-
goltam volna, soha nem tétetett, nem még ez idő szerint 
sem. * — 

Én e válasz után, melynek hitelt kelle adnom, 
miután az egy lelkésztárs és egyh megyei hivatalnok-
tól eredt, — a további lépéseket ez ügyben beszüntet-
tem, s vártam, hogy ha csakugyan van a dologban 
valami, majd fel fognak lépni az egyház hivei vagy má-
sok, oly alapos vádlevéllel, melynek alapján a vizsgálatot 
elrendelhetem, de miután ez nem történt, s a többször 
nevezett főjegyző urnák se jutott eszébe saját felelőssé-
gére és költségére elrendeltetni a vizsgálatot! én az 
esperesi hivatalt spion- és izgató szerepre nem alacso-
nyíthattam ; azonban, miután a szabolcsmegyei tanfel-
ügyelő úr a „Szabolcsmegyei Közlöny* 20-ik számában, 
mely ápr. 28-án jelent meg, midőn a superintendentia-
lis gyűlésen voltam, azon kijelentést tette, hogy az 
ibronyi lelkész egyháza lelki gondozását elhanyagolja s 
azért pang a nevelésügy: Tóth István ibronyi lelkész 
s egyházmegyei tanácsbiró ut f. év máj. 8-ikáról hoz-
zám intézett hivatalos levelében maga kérte, hogy az 
ügyet vizsgáltassam meg ; minél fogva én a küldöttsé-
get ki is rendeltem. 

Ennyi a valódi tényállás. 
A küldöttségi jelentés beérkezte után szerkesztő ur 

becses engedelmével leszek bátor a Nt. főjegyző urnák 
hozzám intézett válaszára érdemleges feleletet adni. 

Lukács Ödön, 
f . - s z a b o l c s i e s p e r e s . 

I R O D A L O M . 

is arról, hogy minél szomorúbban érdekessé tegyék 
szegény Foktő históriáját. Ez események feldolgozója, 
Feleki úr, a maga részéről szintén mindent megtett, 
hogy minél teljesebben irhássá meg gyülekezete törté-
nelmét. Aki érdeklődik egyházunk történelme iránt, 
Feleki úr jelen legújabb művét élvezettel és haszonnal 
olvashatja. 

A v. palotai ág. hitv. ev. gyülekezet emlék-könyve. 
A templom száz éves fenállásának emlékére szerkesztette 
Farkas Mihály ev. lelkész. — E füzet elején, jó részt 
Horváth Sámuel volt palotai lelkész jegyzetei nyomán 
van előadva a gyülekezet történelme. Mivelődés-törté-
nelmi becses apróságok vannak benne ; egyébként azon-
ban, mivel az egyházat sohasem zaklatták, nem is va-
lami érdekes a történelme. Azonkívül szó van még e 
füzetben az egyház jelen állapotáról s van benne egy 
igen sikerült, egészen az alkalomhoz mért egyházi be-
széd (Zsolt. 78, 69.) A füzetből befolyó jövedelem a 
gyülekezet pénztárát illeti. 

Zilahy S. kiadásában Bpesten megjelent Rudolf 
koronaherceg és Stefánia hercegnő. Emléklapok a magyar 
ifjúság számára. Irta egy fővárosi tanitó. 24 lap. 

Csurgón e hó io én Népiskolai szemle cim alatt 
uj nevelés-oktatásügyi közlöny indult meg. Szerkeszti 
Adorján Miklós, ki egy-két évvel ezelőtt egy igen ügyes 
szülőföldismét irt. Főmunkatársai Horváth József és 
S/.alóky Dániel Csokonai ref. tanitó. Az első számban 
többek közt Szalóky úr cikkezik „Tájékoztató a ref. 
tanítók zsinati emlékirata tárgyában* cim alatt. Előfizetési 
ára a jövő uj évig (8 szám) 1 frt 30 kr. 

Szabadkán Schlesinger Miklós könyvnyomdájában 
megjelent I liador Jámbor Pál színműveinek III. füzete: 
„A törvénytelen vér; történeti dráma 5 felvonásban. 
A szerző ismert írói nevéhez méltó alkotás ez is, melyet 
t. olvasóink becses figy elmébe ajánlunk. Ara 40 kr. 

A foktői ref. egyház múltja és jelene. Irta Teleki 
József, foktői ref. lelkész. Kiadja a foktői ref. egyház. 
Ára 45 kr. A tiszta jövedelem a foktői ref. egyház 
nagyobbik iskolája és rektori laka építési költségeinek 
fedezésére fordittatik. Hogy a foktői ref. egyháznak 
érdekes múltja van, azt képzelhetjük már csak abból a 
körülményből is, hogy Kalocsa, az érsekség székhelye 
fél mértföldnyire van hozzá. A többnyire bíboros érse 
kek mint e füzetből latjuk, csakugyan gondoskodtak, 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Csaholczy István, mátészalkai 

ref. presbyter f. hó i-sején ülte meg egyháztanácsossá 
választásának 50-dik évfordulóját. — Draskóczy Lajos 
ev. lelkész egyhangúlag választatott meg a hódmezővá-
sárhelyi kataszteri bizottság elnökévé. 

* A budapesti unitárius leányegyház anyaegyházzá 
alakítása ügyében Ferenc József püspök elnöklete alatt 
gyűlés tartatott, melyen részt vettek Jakab Elek, az 
egyház gondnoka, Székely, Buzogány stb. Az anyaegy-
ház rendes lelkészéről az unitáriusok amerikai és angliai 
hitrokonai gondoskodnak, egyéb szükségleteit pedig a 
hazai unit. egyház fedezi. Templomuk építésére már 
eddig is jelentékeny összeget írtak alá. 

* Rákos-Palotán az ev. templomban kitett per-
selyben, ez év elején egy, még 22 év előtt forgalomból 
kivett száz ezüst forint értéket képviselt bankjegy talál-
tatott, — mely, a mult héten, Földvári Mihály alispán 
s esperességi felügyelő ur kegyes közbenjárása, valamint 
Ruszt Bernátli budapesti banktanácsos szíves ajánlata 
következtében, az osztrák-magyar bank bécsi üzletvezető-
sége által 105 osztr. ért. forintban beváltatott. Fogadja, 
az ismeretlen kegyes adakozó, — valamint hogy ado-
mányát, az egyház értekesitheti, a szíves közbenjáró és 
ajánló urak, úgy az azt beváltó osztr. magyar bank bécsi 
üzletvezetősége, az egyház háláját és mély köszönetét. 
Rákos-palota máj. 16. Kolbenheyer, ev. lelkész. 

* A tiszí'ninneni superintendentia f. hó IO., i í . 
és 12-ik napjain tartotta meg Miskolcon ez évi tavaszi 
gyűlését. Addig is, mig e lap rendes tudósítója leírná 



annak egész képét, köztudomásul ide jegyzek egyet-
mast az érdeklődők számára. A népes gyűlést idősb 
báró Vay Miklós nyitotta meg egy örökbecsű szép 
beszéddel, mely nagy mértékben növeli egyházunk e 
kimagasló alakjának eddigi fényes érdemeit. Az egy-
ház kiváló érdemű világi férfiai közül ott láttuk még : 
Mocsáry Lajost, Lükő Gézát, Hegediis Lászlót, Bódogh 
Albertet, Ragályi Györgyöt, Gyulát és Miklóst, Farkas 
Józsefet, Csider Károlyt, Pilisy Ferdinándot, Komaromy 
Lászlót, Bernát Elemért, Kovács Károlyt, Dókus Ernőt 
Lőrinczi Endrét Bizony Ákost stb. stb. Az első tárgy a 
zsinatolás vagy nem-zsinatolás kérdése volt. Hosszas és 
higgadt vita után,, névszerinti szavazással, ugy dőlt el a 
dolog, hogy 33 szavazat volt a zsinatba való bemene-
tel mellett és 14 szavazat ellene. Elrendeltetett aztán a 
képviselők megválasztása f. évi aug. i ső napjaig. Min-
denik egyházmegye valaszt egy egyházi- és egy világi 
küldöttet s melléjük egy-egy póttagot; csak a kis Torr.a 
és a gyér népességű Fe'ső - Zemplén fog együttesen 
választani. Ezek meg is egyeztek azonnal abban, hogy 
F"első-Zemplén válassza az egyházit, Torna pedig a 
világit, a póttagokat pedig fordítva. A küldöttek napi 
dija 5 frtban, az elnököké 10 frtban állapíttatott meg, 
melyet az egyházkerület pénztara fog fizetni. Felolvas-
tatott aztán azon szuperintendentialis küldöttség jelentése, 
mely a főiskola anyagi ügyeinek rendezésével van 
megbízva. Ez a jelentés egy szép és lelkiismeretes 
munka, mely legfényesebb bizonyítéka annak, hogy az 
önzéstelen, puritán protestáns emberek még ki nem 
haltak. Annyi szorgalom, annyi ügyszeretet, mint e 
munkából kiömlik: a legnagyobb elismerésre érdemes. 
Kovács Károly elnök, Ragályi Gyula, Dókus Gyula, 
Bizony Ákos és a többi lelkes tagok mind maradandó 
érdemeket szereztek magoknak már csak e nagy és 
nehéz munka elkészítése által is. E jelentés alapján, a 
főiskolai deficit elenyésztetése céljából , a nem ref. 
vallású ifjak tandija 10 írtról 1 5-re emeltetett. Indokolni 
lehet ezt a helyzet kényszerűsége által. Kimondatott, 
hogy ezentúl nem fog a főiskola a sárospataki állami 
tanítóképezde fentartásához évi háromezer frttal járulni 
s ennek a minisztériumnál való bejelentését elnökeinkre 
bizták, minthogy az állommal kötött szerződés ezt 
megengedi ; kimondatván, hogy azért a sárospataki 
iskolánál levő képezdei alapítványok kamatai ezután is 
rendeltetésökre fognak fordíttatni. Szép és jeles intéz-
kedések tétettek a főiskola peres- és pénztári ügyei 
iránt is. Es nem zavarta semmi a kellemes együtt lé-
tet, kitartó, lelkes tanácskozást, hol elől mindig minden-
ben a nagy érdemű püspök Kun Bertalan járt, csak az 
a szomorú eset, hogy 12-ikére virradólag a Szinva vize 
ismét betört a városba. Nagyobb baj azonban, az eső 
elállván s a viz ereje és tömege is kevesbülvén, ez úttal 
nem lett. Ne is legyen ennek a vendégszerető derék 
magyar varosnak Miskolcnak soha baja, buja; mindig 
legyen csak öröme, boldogsága 1 

* A nagykőrösi dunamelléki ref. egyházkerületi 

tanítóképző intézetben az elemi tanitóképesitő vizsgála-
tok julius hó 5 - ik és következő napjain fognak, megtar-
tatni. A kellően fölszerelt folyamodványok nt. Filó 
Lajos úrhoz, mint a vizsgáló bizottság elnökéhez Nagy-
Kőrösre junius 25-ig küldendők. Magyar Antal, igazgató. 

* A gyomai ref. egyház templomtere, mely 
mintegy két holdnyi területű, rövid időn a maga ne-
mében ritkitni fogja párját, amennyiben közelébb a 
békésmegyei gazdasagi egylet, ajándékba küldött az 
egyháznak annyi csemetét, amennyi csak a templomtér 
teljes befásitasara szükséges. 

* Értesítés. Eperjesen a tiszai ev. egyházkerületi 
tanítóképző intézetben a tanitói képesítő vizsgálatok 
junius hó 30-án és folytatólag jul. i-én s következő 
napokon tartatnak Az érdeklettek jun. 15-ig Sztehlo 
János főesperes úrhoz mint a vizsgáló bizottság elnö 
kéhez Eperjesre küldjék be folyamodványaikat, végzett 
tanulmanyaikról és a folyamodas napjáig terjedő műkő 
désökről szóló bizonyítványokkal együtt. FLperjesen 
1881. máj. 16-án. Zsarnoviczky István tk. vezető 
tanár. 

* Kálvin Institutiói Sz. Molnár Albert által 
eszközölt kiadásának (Hanau, 1624) egy példánya, 
melynek címlapja, s előszavának egy része hiányzik, 
jutányos áron megszerezhető. Felvilágosítással szolgai 
kiadó hivatalunk. 

* Gyászhír. Lupunknak írják, hogy a nagyőrösi 
ref. főgymnasium egyik derék tanára, Szűcs Ferencz f. 
hó 20-án élete 31-dik évében, hosszas betegeskedése 
után, meghalt. Az ifjan elhunyt tanárban a tanintézet egy 
erélyes, nemesen gondolkozó s emelkedett ízlésű, mun-
kálkodásában tevékeny és eredménydús férfiút, neje Pettkó 
Irén — Szilagyi Sándor történettudósunk, egyetemi 
könyvtárnok unokahuga -- szerető és gyöngéd férjét, 
három kis arvaja felejthetetlen édes atyát, — kartásai 
s barátai törhetetlen hűségű barátot veszítettek. 

* Szerkesztői üzenetek. Debrecen (Porturiebant.) 
Egyházkerületi választás ellen irányuló személyeskedé-
seit nem közölhetjük. L. S. Legközelebb. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az alsóbaranya-bácsi e. megyéből a szegedi 

reform, egyház részére adakoztak : Pirosi egyház 5 frt, 
Újvidék 4 frt, Csúza 2 frt 17 kr., Torzsa 2 frt, Uj-Szi-
vac 1 frt, Ó-Szivac 1 frt, Kölked 1 frt, Baja 1 frt, 
Csukás Ferenc Bajáról 1 frt, Cservenka 40 kr., Haraszti 
40 kr., Kórógy 20 kr., Rétfalu 20 kr., Babarc 10 kr., 
Összeg: 19 frt 47 kr. 

A pankotai reform, egyház részére adakoztak: 
Pirosi egyház 1 frt, Pacsér 1 frt, Üj-Szivac 1 frt, Ó-
Szivac 1 frt, Hercegszőlős 1 frt, Torzsa 1 frt, Újvidék 
50 kr., Vörösmart 50 kr., Kölked 50 kr,-, Mohács 50 kr., 
Baja 50 kr., Csúza 36 kr., Laskó 30-k/., Haraszti 30 kr., 
Bélivé 20 kr., Rétfalu 15 kr., Szent-László 10 kr., Ba-
barcz 10 kr. Oszveg : 10 frt 01 kr. Szerk. 

Slavoniai missióra : Varga Sándor küldi Kulcsár 
József és Szobi János gyűjteményét 28 frt 32 kr., Kör-
mendi Sándor küldi Zsobrák József és István gyűjte-
ményét 52 frt 46 kr., Kormendy Sándor ismét küld 50 
frt 75 kr. Főösszeg 1400 fit 40 kr. 

Tarczy-a lapra : Móricz János leik. ivén: Móricz 
János 2 frt, Móricz Lajos segédleik. 1 frt, Czirók János 
leik. ívén 2 frt 40 kr., Czirók János 2 frt, Aranyos ref. 
egyház 40 kr. Főösszeg 1778 frt 60 kr. Kis Gábor. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó t u l a j d o n o s : I D r . S a - l l a - g á Ü S x E o r . D E U T S C I I M . - f é l e m ű v é s z e t i i n t é z e t B u d a p e s t . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
é s 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Khiisy-utca 29. sz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben h á z h o z h o r d á s s a l s vidékre p o s t a i k ü l d é s s e l 

f é l é v r e 4 f r t 5 0 k r . , e g é s z é v r e 9 f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 

k i r . p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Hirdetések dija : 
4 h a s á b o s p e t i t s o r t ö b b s z ö r i b e i k t a t á s á é r t 

5 k r . , e g y s z e r i é r t 7 k r . s o r j a . — B é l y e g d i j 

k ü l ö n 3 0 k r . 

WST T e l j e s s z á m ú p é l d á . n y o l c k i a l m i n d é g szolg-áLltL£Lt-u.n.k:_ tyfö 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésük 
lejárt annak megújítására felkéretnek. 

„Hja paraszt! már az más!" 
E becses lapok 19-ik számában, az „Egy uj 

merénylet* című cikkben olvasom, hogy Német-
Szentmihályban a katholikus lelkész protestáns hi 
vektől is szedi a papbért, még pedig a miniszté-
rium jóváhagyásával. Nagyon^RJütköztem e dol-
gon. Nem azon, hogy protestáns földbirtokosok 
is fizetik birtokaránylag a katholikus lelkészt, mert 
ez kölcsönös abusus, mennyiben igen sok helyen a 
magyar hazában, például az én egyházamban is 
több mint százados szokás alapján kötelezvék a 
földbirtokosok valláskülönbség nélkül, tehát a zsi-
dók és katholikusok is, birtokaik arányában, pro-
testáns pap és tanitó fizetésére. Hanem azon üt-
köztem meg, hogy, minta jelzett cikkben mondatik 
a minisztérium jóváhagyásával fizetik a protestán-
sok a katholikus lelkészt és kántort. 

Megütköztem pedig azért, mert pár évvel 
ezelőtt, ugyanazon kultuszminisztérium, hasonló 
ügyben fellebbezett s egy renitens zsidó vallású 
földbirtokos ellen beadott kérelmünkkel egyházi 
elöljáróságunkat elutasította, dacára annak, hogy 
ügyünket a két alsóbb közigazgatási forumon; 
a szolgabírói és alispáni hivatalnál megnyertük. 

Az érdemes minisztérium tehát, a mit már 
régóta keserűen tapasztalunk, nem egyenlő mér-
tékkel mér minden honpolgárnak. A mit a ka-
tholikus lelkészeknek megad, a protestánsok ha-
sonló kérelmére azt feleli az adoma szavaival: 
>Hja paraszti már az másl* Nem jól van ez 

így uraim! ott a magasban! >Fiat justitia, aut 
pereat mundus 

A mi pedig a kérdés lényegét illeti: hát 
bizony nem helyes és nem igazságos dolog az, 
hogy valaki saját egyháza lelkészén s tanítóján 
kivül még más vallás s egyház lelkészét és taní-
tóját is fizesse, ha szintén birtokos is az, mert a 
föld sem protestáns, sem katholikus, sem zsidó, 
hanem mindenki által szabadon, törvényes uton-
módon megszerezhető és birtokolható quid. Fel 
kell tehát azt szabaditani a birtokosokra nézve 
idegen vallás által habár századok óta rárótt 
terhektől. Ugy azonban, hogy a kecske is jól 
lakjék, de a káposzta is megmaradjon, azaz, a 
lelkészi hivatal existentiája, mely, kivált reformált 
egyházainkban, két harmadrészben földalapon 
nyugszik, biztosíttassék. 

De mi módon ? Erre felelni hamarjában igen 
nehéz. Az idegen vallásúak vállairól leveendő 
teher, hogy a papi hivány ne csonkuljon, az egy-
házhívek között osztassék fel f Erre ők teljes-
séggel nem fognak vállalkozni. Probatum est 
Vagy maradjon a statusquo s mint a felső-sza-
bolcsi esperes Lukács Ödön barátunk e lapokban 
sürgeti, örökidőkre telekkönyveztessék a teher-
viselés r Erre szintén vétót mondanak az illetők. 
És ha nem mondanának is, oly tetemes összegbe 
kerülne az egyes gazdánkénti telekkönyvezés a 
bélyegek s más kiadások miatt, melyet egyháza-
ink pénztárai előállítani képesek nem lennének. 
Azt meg, hogy a telekkönyvezés költségeit épen 
azok viseljék, kikre es által állandó papbérfizetés 
terhe nehezül, várni, kivánni merő képtelen-
ség. Vagy hát váltsák meg magukat? De ez 
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esetben, ha egy gazda terményekben vagy kész-
pénzben — mint mondatik — 2 5 - 3 0 forint ér-
téket fizet, honnan teremtse elő az 5—600 frt 
váltságdíjtr Minden módon baj s legyőzhetlen 
akadályokba ütközünk. 

Bizony pedig felette megfogyatkoztak immár 
hajdani hírökben s értékökben a papi chárták, csak 
azon egy körülmény miatt is, hogy a protestáns 
hívek földbirtokaik, melyekre volt alapítva a hi-
vány, idegen vallásúak kezére mentek át. Atalános 
e miatt a panasz, nem csak Felső-Szabolcsban? 

hanem mindenütt országszerte. És méltán. Mert 
számtalan egyházban nagyon érzékeny vesztesé-
get szenvedtek, sőt sok helyen tönkre silányultak 
az egykor tisztességesen dotált egyházi hivatalok-
Curiosumként legyen felemlítve itt a serkei ref. 
egyház régibb lelkészi hiványának eme, távolban 
tündöklő, s vissza nem sóhajtható pontja: ^i-Ör, 
a földes uraság részéről évenkint 30 forint, 30 
kilo buza, egy hordó bor, hízott sertés, egy kő 
só, mindenféle főzelék egy-egy véka és szabad 
asztal." Szép dolgok! Requiescant ín pace! Csak 
már aztán ujabb chártám volna egészben érvé-
nyesíthető ! De ennek értéke is jelentékenyen 
veszélyeztetve van, mennyiben az úrbéri telkek egy-
negyedrésze már idegenek kezére került. 

Azonban hagyjuk a panaszt; hiszen már 
Tompánk ís megrótt miatta: „Mindég csak panasz, 
és a kitől jön mindég csak pap az." De hát mit 
csináljunk, ha a föld — a fizető föld — ingado-
zik lábaink alatt?! Mi, mint Krisztus jó vitézi, 
kevés zsold mellett is készek vagyunk harcolni, 
elesni. De ha a minden 

napi k enyér is elfogyat-
kozik lassanként a mi szánkból, mégis csak kiál-
tanunk kell a siralmas mélységből s jeleznünk a 
prot. papság jövedelmét fenyegető veszélyt. Vajha 
meghallaná kiáltó szavunkat s meglátná fenyege-
tett helyzetünket az alkotmányozó s csak is a 
szellemiekkel foglalkozó zsinat, és meggyőződnék 
arról, hogy ha az „ecclesia militans"-nak katonákra 
is van még szüksége, ezeknek zsoldjáról, minden-
napi kenyeréről is gondoskodnia kell! És vajha 
gondoskodnék az által, hogy a nagyobbrészt még 
mult századi keletű, bizonytalan, sok esetben meg-
szégyenítő és olvatag jég és hó alapokra fekte-
tett chárták helyett, egy uj, korszerűbb, egyenesen 
kötelezett s a felsőség által is elismerendő és 
végrehajtható papi fizetési kulcsot készítene! 

Tóth Samu, 
s e r k e i r e f . l e l k é s z . 

A pro t . h i t fe lek e l len t á m a s z t o t t t ö r v é n y s é r t ő 
követe lésekrő l . 

A dunáninneni evang. egyh. kerület 1880 
évi közgyűlésének 30 jegyzőkönyvi pontjában 
olvasom, hogy a superintendens ur a róm. katho-
likus plebánusok azon törvénysértő eljárása miatt, 
mely szerint oly híveinktől, a kik róm. katholi-
kusoktól, fekvőségeket vásároltak, ágybért köve-
telnek, sőt e visszaélésben a canonica visitatióra 
való hivatkozással törvényhatósági közegek által 
is támogattatnak, feliratilag a vallás- és közokt. 
m. k. ministeriumhoz fordulván — ettől 1880. 
mart. 10-én 2311. sz. a. kelt eme megnyugtató 
választ nyerte: ^ Szíveskedj ék a speciális eseteket 
intézkedhetés végett felterjeszteni. Egyébiránt, 
miután ily esetekre az 1790/1 t. c. félremagya-
rázhatlan határozatokat tartalmaz s irányadóul 
szolgál, ujabb általános intézkedésre szükség nincs 
annál kevesebbé, minthogy a hivatolt törvény 
mindenkor olykép alkalmaztatott az egyes felme-
rült esetekben, mint az nagyságod felterjesztésé-
ben kívántatik.* ^ 

És mégis Győrmegye egyik szolgabirája 
egy ily róm. kath. birtokos kezén volt, most már 
prot. ember birtokában levő telek után a papi 
illetményeknek a róm. kath. lelkész javára leendő 
lefizetésében a jelenlegi prot. vallású tulajdonost 
elmarasztalta, a megyei hatóság a törvény helyes 
magyarázatából indulva ki, a szolgabírói végzést 
megsemmisítette ; a legmagasb kormányszék pedig 
ismét a szolgabírói végzést emelte érvényre! — 
Es még is a Prot. Egyh. és Isk. Lap f. é. 19. sz. 
»Egy ujabb merénylet* címe alatt közöltetik, 
hogy ministeri végzések szerint a róm. kath. plé-
bános a legjobb eredménynyel követelheti a ca-
nonica visitátió alkalmávali felvétel alapján a papi 
egyházi járandóságokat oly telkek és házak után 
is, melyek jelenleg ev. prot. kézen vannak, de a 
canonica visitatió alkalmával róm. kath. birtokok 
voltak! És végül idősb Vay Miklós báró ur 
is a tiszáninneni egyh. kerület május 10. közgyű-
lésén megnyitó beszédében az érdekeinkbe üt-
köző megannyiféle mozgalmak közt felhozza a 
kath. lelkészeknek arra lett felszabadítását, hogy 
különféle egyh. járandóságokat oly házak és tel-
kek után is követelhessenek, melyek prot. kézen 



találtattak, — és azon concentrált erőt, mely e 
mozgalmakat vezeti. 

Elkeseritő valójában a róm. kath. lelkész 
uraknak evang. egyházunkra nézve ezen törvény-
ellenes faggatása, mely a különféle felekezetű 
hitsorsosokat ellenszenvre, de elvégre gyűlöletre 
is fogja ingerelni — pedig be nagy szükségünk 
volna állami helyzetünket is tekintve a kölcsönös 
szeretetre; mely egyébkint is minden keresztyén 
vallásnak alapja, s hogy legyen, meghagyta maga 
az idvezitő, de a mely szeretet necsak szavakban, 
hanem egymásmelleit békés megélhetésben is 
fellelje valósítását. Es a mennyire elkeseritők 
ezen sokoldalú faggatások : annyira megdöbbentő, 
hogy a végrehajtó hatalom az egyh. járandósá-
gokat a róm. kath. lelkészek kezére oly házak 
s telkek után is kiszolgáltatni rendeli, a melyek 
régenten valamiféle canonica visitátió alkalmával 
kath. kézen találtattak ugyan, de most prot. ké-
zen vannak. 

Nem nézhetjük tétlenül a már majd egy 
szazados gyakorlat által is szentesitett sarkalatos 
törvényeinknek az emberi furfangos találékony-
ság általi megsemmisítését, követelvén azt tőlünk 
egyházunk s az azt biztositó országos törvényeink 
iránti hűségünk s ragaszkodásunk, a haza szere-
tete s a polgártársak közötti béke fentartására 
irányuló hazafias és ker. törekvésünk. 

Az 1790/1 évi 26 t. c. 6 szakasza világo-
san kimondja s biztosit, hogy az ev. hitfelekeze-
tiiek a róm. kath. lelkészeknek, mestereknek 
avagy más egyh. szolgáknak fizetni sem kész-
pénzben, sem terményekben vagy munkákban 
nem tartoznak, ezek a pap- és ágybérek teljesen 
megszűnnek s azokat követelni sehol sem lehet. 
Az az egyedül helyes eszme szolgál e törvényes 
rendelkezésnek alapul, hogy az egyh járandóság 
személyes kötelezettség, melyet a birtokra áthá-
rítani nem lehet. Ha azonban azon elvet, hogy 
a mely házak és telkek valamiféle canonica visi-
tátió alkalmával kath. kézen találtattak, azok 
után a kath. egyháznak járandóságokat követelni le-
het, szorosan vesszük: jóformán oda fogunk jutni, 
hogy az egész ország a róm. kath. egyháznak 
adófizető területe leend, s evang. hitfeleink mind 
a kath. egyházhoz — sarkalatos törvényünk 
minden felmentése és biztosítása ellenére — 
egyformán fognak a fizetésre kényszeríttetni. 

Sőt megeshetik, hogy egyik másik hivünk 
a canonica visitaió alapján, de törvény ellenére 
reá rakott egyh. tartozásokkal a róm. kath. egy-
háztól, melynek szolgálatát igénybe nem veszi, 
sokkal nagyobb mértékben terheltetnék, mint-
sem saját egyháza által, melynek javaival él; és 
mintsem a mennyit birtoka — tekintet nélkül a 
tulajdonos felekezeti állására — egyáltalán elbir. 
— Lássunk erre egy pár szemet szúró esetet. 
Az x.-i határban valamiféle canonica visitátió 
alkalmával a többi közt egy igen tehetős és szép 
telekkel is biró kath. család lakott, melynek szá-
mos tagjai, valamint megtöltöttek minden vasár-
nap két templomi széket, ugy könnyű móddal szí-
vesen is megfizették évenkint a r. kath. papjoknak 
a reájok kirótt tetemesb pap- és ágybért. Azon-
ban idő multán a viszonyok a birtok minden 
stabilismusa mellett is nagyon megváltoztak. A 
közeli folyó egyet gondolt s kigyódzó testét 
mind közelebb fúrta a majorhoz. A szántó 
megfogyott, helyén csolnak hasit barázdákat 
a betolakodott habokon; s a gazdag buza 
kalászok helyett legfeljebb értéktelen sás te-
rem. A család elszéledt kereset után. Egy 
szegény prot. öreg asszony vette meg a megfo-
gyatkozott telket s roncsolt házikót, mely reá-
szakadással fenyegeti lakóját. A kisded telek 
nem hogy a ház tatarozására nyújtana tehet-
séget, még a betevő falatot is oly szűken adja, 
hogy a prot. egyház az anyókát a szegények 
ládájából segélyezi, a község elengedte neki a 
pótlékot, csak a róm. kath. lelkész követeli rajta 
a telek s ház után a canonica visitátió megsár-
gult okmányai alapján valaha megállapított, most 
már elviselhetetlen nagy bért. A folyó túlsó part-
ján lakó szomszéd évtizedek óta benső örömmel 
látja birtokterületének nagyobbodását; évenkint 
misét is szolgáltat isten iránti hálából, s egy 
pár gyertyát áldoz az oltárra; egyébbel azon-
ban az egyh. fentartásához birtoka után nem 
járul, mert a canonica visitátió alkalmával néhány 
fűzfa déli árnyékával elfedte egész domini-
umát! — Vagy midőn a Fertő kiszáradt, a 
gazdáknak megszaporodott a kaszálója, szán-
tója. Szerencséjére a plebánusoknak ép akkor ve-
zette oda a gondviselés a canonica visitátiót, s 
ez megállapitá az egyh. fizetést. Idők folytán a 
birtokok nagy része takarékos prot. emberek 



kezébe került drága pénzért. A Fertő nyinphája 
azonban a tőle elfoglalt területhez jogát érvénye-
sítette, a természet törvénye alapján; a plébános 
is lenntartja, érvényesiti jogát a canonica visitátió 
alapján és a prot. ember a kath. papnak sarcot 
fizetni kénytelen oly föld után is, mely szárazon 
csak a canonica visitátió papírjaiban létezik! Ugye-
bár, ez méltánytalan eljárás lenne s a törvénybe 
ütköző visszaélés egyaránt ? 

Mindezekből kitűnik, hogy az egyh. fizetés 
lényegében személyes kötelezettség, hogy a ca-
nonica visitátió a róm. kath. egyház belügyeit 
illető eljárás, mely ennek az egyháznak határain i 
kivűl nem birhat hatással, felekezetközi esetekben 
épen nem birhat törvényszabályozó, sőt törvény-
megsemmisitő hatással. Midőn az 1790/1. évi 26 ! 
t. c. 6 szakasza kimondotta, hogy hitünk sorso-
sai a róm. kath. papoknak fizetni nem tartoznak 
elvette a szóbanlevő követeléseknek jogcímét, 
törvényes alapját, melyet semmiféle mesterkélt 
műveletek által visszaállítani nem lehet. Ingatag 
alapra fektetett felépítménynek is romba kell 
dűlnie; és alkotmányos országban meg nem en-
gedhető, hogy bármely fennálló törvény is hatás-
talanná tétessék. 

Protestáns egyházunk ily szomorú helyez-
tetésében tehát, a midőn az ország által biztosí-
tott alaptörvényeinek lerontása szándékoltatik, ne-
hogy ezek jó intentióját felső hatósági intézvények 
megsemmisítsék, nem marad egyéb hátra, mint a 
visszaélések és sérelmek concret adatait az egyh. me-
gyék utján az egyh. kerületekben hiteles formákban 
azonnal haladéktalanul összeszerezni. És ezekkel azu-
tán járuljon az egyetemes magyarhoni evang. egyh. 
a törvényhozás elé oly kérvénynyel, hogy az 
1790/1 évi 26. t. c. minden faggatás és mellé-
kes utakoni megdöntés ellen — szükség esetén 
egy minden félremagyarázást kizáró világos, ujabb 
törvénynyel is, biztosítva legyen. 

Kund Samu. 

I S K O L A Ü G Y . 
Az alsó-borsodi tanitói kör értekezlete. 

Az alsó-borsod-mezőkeresztesi ref. tanitói kör f. é. 
értekezletét május 20-ikán Mező-Keresztesen tartotta 
meg, mely az előre megállapított sorrend szerint, gya-

korlati előadásokkal vette kezdetét. Ugyan is, a hely-
beli tanítók közül Dezső Gerson a természettanból, 
Paksi Dániel a földrajzból, Tóth József az értelmes ol-
vasásból tartattak gyakorlati előadást. Míg ugyancsak 
a nagyobb fitanitvanyokkal Szabó József vattai tanitó 
tartott a méterrendszer s azzal összekötött tizedes tör-
tekből gyakorlati előadast. Mind a négy előadó tanitó 
módszere s eljárása igen kevés megjegyzés kivételével, 
helyesnek és sikerültnek ítéltetett, 

Az előadások után kezdetét vette a tulajdonké-
peni értekezlet, melyet alulirt, mint az értekezletet vezető 
elnök rövid beszéddel nyitott meg. 

E megnyitó után olvastatott az egyetemes érte-
kezlet jegyzőkönyve is, vele együtt az elnök űr le-
vele, melyben lemásolásra hivja tel a kör elnököt. Azon-
ban, mivel alapszabályaink 19. §-sának 111-ik pontja vi-
lágosan mondja, hogy : az egyetemes értekezlet jegyzői 
kötelesek az értekezlet jegyzőkönyvét a három kör szá-
mára külön-külön leirni s elnöki uton azokat kézbesitni: 
értekezletünk oda nyilatkozott, hogy az alapszabályhoz 
tartja magát, a nagy értekezlet jegyzőkönyvét sem 
most, sem jövőre nem másolja, hanem azt ügy jelenre, 
mint a jövő tekintetében készen elvarja. 

Olvastatott a nagybányai ref. egyházmegye felvi-
déki tanitóegyletének átirata, melyben, mig egyrészt 
a fővárosi tanítók azon visszaélését rajzolja, hogy a 
mult évben országosan összehívott tanitói gyűlésen, — 
tömeges megjelenésűk következtében, a vidékről meg-
jelent képviselőket leszavaztak ; másrészről két indítványt 
terjeszt pártolás végett a hazai tanítótestületekhez. — 
Ez indítványok egyike az, hogy : jövőre, minden or-
szágos tanitói összejöveteleknél, csak a tanitói testüle-
tek küldöttei bírjanak szavazati joggal. Igy a budapesti 
tanítóegyesület is, csak- a reá eső képviselő számmal 
szavazhat. 

Másik indítvány pedig az, hogy ezen országos 
tanitói gyűlés az ország különböző vidékein, az arra 
méltó és alkalmatos helyen, felváltva tartassék. 

Mindkét indítványt körünk elfogadta s magaévá 
tette, egyszersmind a nagy értekezlet elé mint parto-
landót felterjeszteni hatarozta. 

Olvastatott a közoktatási minisztérium intézkedé-
séről, a Néptanítók Lapja 5 dik számaban megjelent 
vezércikk, az országos tanitói gyűlés tárgyaban. Mely 
intézkedését a magas minisztériumnak, míg egyrészt a 
jelen volt tagok szíves örömmel üdvözölték, másrészt, 
igyekeztek véleményüket nyilvánitni abban, hogy e te-
kintetben ugyancsak a Néptanítók Lapja 7-dik számá-
ban > Mit akarunk* homlokirattal ellátott Göbel János 
György név alatt irt közleménynyel, teljesen egyetért. 
Melynek értelme röviden az, hogy tűlkövetelők ne le-
gyünk, mindennek meg van a maga határa. Hogy mi 
rendelkezzünk, a kormány pedig engedelmeskedjék, áb-
ránd s igen túlzott. Ez idő szerént csak annyit igye-
kezzünk kivívni kissebb körben ügy mint országosan, 
hogy : »Semmit rólunk, nélkülünk." 



E targyra vonatkozólag inditvanyba tétetett egy-
szersmind, hogy az egyetemes értekezleti elnök úr 
figyelme felhívandó arra, miszerint a nagy értekezlet 
tartási idejét a szokottnál előbbre tegye, már csak 
azért is, mivel a minisztérium által kilátásba helyezett 
országos tanitói gyűlés augusztus közepére van tervezve. 

Ezután irott munkák olvastatlak: a) Alany és ál-
lítmány ismertetése a népiskola Il-ik osztalyaban. Szerző 
Hagymási Pál. b) Természetrajzi előadás az állatország-
ból. Szerző Tóth Imre. c) Helyes-e a térképeket, fali 
olvasótáblákat, természettani és természetrajzi ábrákat 
a falon állandóan kifüggesztve tartani ? Szerző Hagy-
mási Pál. 

Erre mindjárt az irott munkák biralata követke-
zett. Különösen kiemeltetett az a) alatti, módszertani 
előadás, mely igen sikerültnek nyilváníttatott. Hasonló-
kép helyes módszertani előadásnak ítéltetett a b) alatti 
munka, melynek szerzője az értekezleten jelen sem volt. 
A c) alatti mű szerzője, míg egyrészt a munkásságért 
dicséretet nyert ; addig maga a mű, több felhozott 
okokkal, azt igyekezett bebizonyítani, hogy a nevezett 
segélyeszközök állandóan való kifüggesztése nem helyes, 
— míg az értekezlet tagjai közül — bár kevesen — 
azt vitatták, hogy igen is, helyes. 

Következett a könyvtári tartozások kimutatása. 
De a mennyiben oly hibák fedeztettek fel, hogy tanúk 
állítása szerént befizetett pénzek be nem írattak s nem 
nyugtáztattak, az még egyszeri átvizsgálás végett az 
egyetemes értekezlet elnökének átküldetni véleményez-
tetett. 

Az elnök és jegyzői hivatalra nézve, az alapsza-
bályokban megirt három év letelvén, alúlirt elnök hi-
vataláról — alkalmi beszéddel — lemond. S miután 
azt többszöri felkérés, illetőleg megválasztás után sem 
volt hajlandó elfogadni s tovább folytatni: ismételt sza-
vazásnal Fűri Lajos egerlövői tanitó nyert általános 
többséget az elnökségre, ki a körülményeket szintén is-
merve, nem örömest bár, de az alapszabályoknak hó-
dolva, ideiglenesen elfogadta. Hasonlókép jegyzőnek 
Paksi Dániel helyett Dezső Gerson választatott meg. 

Jövő értekezlet helyéül Ábrány tüzetett ki. Erte-
kezőnek Önként ajánlkozott Dezső Gerson keresztesi 
nagyobb fi-tanitó. Más értekező nem ajánlkozván, a tör-
ténelem előadására Fejes József hevesi tanitó nevezte-
tett ki az értekezlet által. 

A csekély számmal képviselt értekezlet a mennyire 
levert volt a miatt, hogy alig harmada jelent meg a 
korbeli tanítóságnak, annal inkább meglepte s örömét 
találta azon nagyszerű és szíves fogadtatasban, melyet 
a keresztesi ref. egyház lelkészei, egyházi elöljárói, nem-
csak az értekezlet napján, hanem már az azt megelőző 
napon is igyekeztek kimutatni. Szívünk mélyéből kíván-
juk : Éljenek sokáig a tanügyért lelkesülő s buzgólkodó 
keresztesiek ! . . . 

Hagymást Pál, 
volt körelnök. 

A dunántuli ág. hitv evang egyházmegyék 
tanitó értekezleteinek alapszabályai.*) 

A társulás eszméjének megvalósítása korunk egyik 
legfeltűnőbb jellemvonását képezi. Azok, kik ugyanazon 
célok megvalósitasáia törekesznek, ugyanazon érdekek 
szolgálatában állnak, közös érdekeiknek minél sikeresebb 
előmozditasa s biztosítása céljából szövetkeznek egymas-
sal, társulatokat, egyleteket alakítanak. Belátták ezen 
szövetkezésnek szükségét nemcsak azok, kik anyagi ér-
dekek előmozdításán fáradoznak, hanem azok is, kik 
erkölcsi és szellemi célok szolgálatában allanak. Ezen, a 
korszellemből következő szükségérzet hozta létre azoknak 
szövetségét is, kik a leglényegesebb, legszentebb ügynek, 
a népoktatás és nevelés ügyének szolgálatában állnak, 
ez hozta létre a tanitóegyleteket. Nem felsőbb hatósagi 
meghagyás, nem allami vagy egyházi törvényhozás által 
megparancsolva, hanem egyedül és kizárólag a tanitók saját 
hajlama, önkéntes elhatározasa, szükségérzete és kezdemé-
nyezése folytán jöttek létre azok. S én azt hiszem, hogy 
csak addig van értelme, jelentősége a tanító-egyleteknek, 
csak addig viseltethetnek a tagok kellő buzgósaggal, 
szeretettel egyletük iránt, s csak addig képesek ezen 
egyletek kitűzött céljaikat megvalósítani, míg magukat 
a tagok Önelhatározásán, autonómiáján alapuló független 
szabad társulatoknak tekinthetik. S épen azért bátor 
vagyok kifogásolni a fennt címzett alapszabalyoknak 
mindjárt i. §-át is, mely elrendeli, mintegy meghagyja, 
megparancsolja, hogy minden egyházmegyében egy vagy 
több evang. felekezeti tanitó-egylet szervezendő. De hát 
ki szervezze ? az esperes rendelje össze a tanítókat talán 
büntetés terhe alatt ? — Igenis szervezik magok a tani-
tók, ha akarják. Ha nem akarják, én azt hiszem, nem 
kényszeríthetők rá, a mint, hogy eddig is többször meg-
történt, hogy némely mar létezett tanitó-egyletek fel-
oszlottak s idő múlva újra szervezkedtek. En nem he-
lyeslem, hogy a mi eddig önkéntes szabad társulat volt: 

I az ezentúl felülről octroyalt testület legyen. Ugyan mit 
szólna hozzá a közvélemény, ha ennek analógiája szerint 
a kormány elrendelné, hogy minden városban és me-
gyében ennyi meg ennyi önkéntes tűzoltó — egylet vagy 
más efféle szervezendő, s egyszersmind az alapszabályo-
kat is rendeletben kiadná? Felette sajnálnám azonban, 
ha ezen nézetnyilvánitásomból valaki azt olvasná ki, 
hogy én a tanitó-egyleteket szükségteleneknek tartom ; 
nagyon is elismerem azoknak szükségességét, tapaszta-
lásból ismerem azoknak üdvös hatását az egyes tagokra 
s ezek altal a népoktatásra nézve : csak azon nézetem-
nek'óhajtoltam kifejezést adni, miszerint jobb, célszerűbb, 
üdvösebb lett volna a tanitó egyleteket önkéntes, szabad 
társulatoknak meghagyni, s mint ilyeneknek megengedni, 
hogy alabszabályaikat magok készítsék, hivatalnokaik 
számát, működési — és jogkörét magok szabályozzák 

*) L á s d : a d u n á n t u l i e v a n g . e g y h á z k e r t i l e t 1 8 8 0 . a u g . 18 . K ő -
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s működjenek szabadon — természetes azonban, hogy 
az egyházmegye felügyelete alatt. A tanitó-egylet statum 
in statu nem képezhet, mint felekezeti testület nem mű-
ködhetik oly irányban, mely a felekezet érdekeit sértené 
s céljaival ellenkeznék: valamint a felekezeti iskola az 
egyháznak, ugy a tanitó-egylet is az egyházmegyének 
egy részét képezi, s így szükség, hogy közvetlen fele-
kezeti hatóságának felügyelete és ellenőrzése alatt áll-
jon. De az egyházi hatóságnak ezen felügyeleti joga 
nem zárja ki a tanitó-egyletnek azon természetes jogát, 
hogy önkéntesen szervezkedjék, s ebből íolyólag alap-
szabalyait maga készítse, esetleg a szükség szerint mó-
dosítsa, csak az követelhető, hogy nemcsak alapszabá-
lyait, hanem jegyzőkönyveit, vagyoni kimutatását s élete 
fontosabb mozzanatait feltüntető jelentését minden évben 
beterjessze, a mint ez igen helyesen elrendeltetik a szó-
ban levő alapszabalyok 14. §-aban. 

Jól tudom én, hogy egyházkerületünk, illetőleg 
annak népiskolai bizottsága, midőn a szóban levő alap-
szabályokat készítette, azon tapasztalásból indult ki, 
miszerint némely tanitó-egylet alapszabalyai nem jók, 
nem célszerűek, másrészt pedig kiváló előszeretettel 
viseltetvén az uniformitás iránt, nem vélte megtürhetőnek, 
hogy ugyanazon cél megvalósitasara működő egyletek-
nek egymástól gyakran oly igen eltérő alapszabalyai 
legyenek, s azért óhajtott oly alapszabályokat alkotni, 
melyek minden egyletre nézve célszerűek, jók és elto-
gadhatók. De hat akkor szükséges lett volna egy ilyen 
alapszabaly-javaslatot készíteni, azt előbb az egyes egy-
letekkel megbeszélés és hozzájárulás végett közölni, s 
azután az egyes egyletektől beérkezett vélemények tekin-
tetbe vétele mellett az alapszabalyokat elkészíteni és 
kötelezőkké tenni. Vagy pedig célszerű — ha ugyan 
kivihető — lett volna az egyes tanitó-egyletek képvise-
lőit ezen közös alapszabaly javaslat tárgyalása és elfo-
gadása végett bizottsággá alakítani. De az egyes egyle-
tek önkéntes hozzájárulása nélkül előírni (Vorschrift) 
számukra az alapszabalyokat : ez szerintem sérti a tanitó-
egyletnek önállóságát, mely annak lényeges tulajdonsá-
gát, éltető elemét képezi, s az önmagában véve és 
természet szerint szabad társulatot gyámság alá helyezi. 

Ezek előrebocsátása után szabadjon még egy két 
megjegyzést tenni az alapszabályok némely pontjaira. 
A 3. §. a pontja elrendeli, hogy évenkint legalabb két 
értekezlet tartassék. Helyes, hogy évenkinti egy érte-
kezlettel nem éri be a főtisztelendő kerület, hanem leg-
alabb kettőt kiván, esetleg többet is. Csak az a kérdés 
hogy kinek a költségén tartassanak azok ? — A taní-
tóktól kívánni, hogy saját költségükön vegyenek részt 
az értekezleteken — csak akkor lehetne, ha anyagi 
helyzetük a mostaninál jóval kedvezőbb, díjazásuk jóval 
nagyobb volna, a mire azonban jelen körülmények 
között egyelőre nincs kilátás; az egyházmegyék vagy 
magok a tanitó-egyletek épen nem rendelkeznek pénzzel, 
melyből értekezleti tagok költségei fedezve volnának. 
Tehát bizony csak a gyülekezetektől jöhet a segély. S 

én azt hiszem, hogy midőn a tanítók az értekezleteken 
a sikeres tanítás feltételeit, követelményeit, a tananyag 
berendezését, kezelési módszerét egymás közt megbe-
szélve egymást kölcsönösen nevelik, fölvilágositják, útba-
igazítják és buzdítják, annak az egyház általaban és a 
gyülekezetek veszik hasznát, miért is méltányos, hogy 
a gyülekezetek az értekezletre szükséges fuvart és költ-
séget kiszolgáltassák. De midőn a tapasztalás bizonyítja, 
hogy vajmi sok gyülekezet ezt belátni nem akarja s 
csak kénytelenségből áldoz ezen célra: igen helyes lett 
volna, ha a főtisztelendő kerület oly intézkedéseket tesz, 
melyek a tanítók helyzetét e tekintetben biztositották 
volna. Tudtommal egyes egyházmegyék utasították is a 
gyülekezeteket, hogy ez értekezletekre utazó tanítóiknak a 
szükséges fuvart és napidíjt kiszolgáltassak, és mégis 
vannak gyülekezetek, melyek ezen kötelesség teljesítése 
alól magokat kivonják s lehetetlenné teszik némely taní-
tóknak az értekezleten való részvételt. Évenkint hallani 
erről a panaszt. Ha már az évenkint egyszer tartatni 
szokott értekezletre is oly nehezen adják vagy épen 
megtagadják a gyülekezetek a szükséges utazási és élel-
mezési költséget: annak évenkint kétszer megtartása — 
bizonyos vagyok benne — a legtöbb egyházmegyében 
keresztülvihető nem lesz, ha csak az egyházi hatóság a 
gyülekezeteket a költségek kiszolgáltatására az eddiginél 
nagyobb szigorral nem kényszeríti. Midőn az egyház-
kerület az évenkinti két értekezletet alapszabalyszerüleg 
elrendelte : szükséges lett volna azoknak költségéről is 
gondoskodni. 

Másik megjegyzésem a szóban levő alapszabalyok 
9. §-ara vonatkozik, mely igy szól: „az elnökség áll 
egy lelkészből és egy világi férfiúból/' Tehát kettős 
elnökség épeh ugy mint az egyházi közigazgatási foru-

1 moknál. Előttem az egészen uj valami, a minek soha 
hírét nem hallottam. Az értekezletek elnöke minálunk 
és a legtöbb helyen egy egyházmegyebeli lelkész, kettős 
elnökségről mitsem tudtunk. Az a kérdés: szükséges és 
célszerű-e? Megvallom, én őszinte protestáns létemre 
is a kettős elnökséget — mely ha jól tudom csak a 
magyarhoni protestáns egyházban divik — eleitől fogva 
egy nélkülözhetlen absurdum-nak tekintettem. Absurdum 
azért, mert nézetem szerint az elnökség fogalmaban 
implicite bennfoglaltatik az egység forgalma. Egy tes-
tületnek, különösen egy gyűlésnek egy időben csak egy 
elnöke lehet, ki a gyűlést vezesse, s a hatarozatokat 
kimondja, a mi rendesen ugy is szokott lenni, vagy a 
felügyelő vezeti a gyűlést s akkor az esperes vagy 
superintendens tényleg csak egyszerű referens vagy közön-
séges tanácskozó tag, vagy pedig a lelkészi elnök vezeti 
a gyűlést s akkor a felügyelő csak pictus masculus. 
Ha pedig a két elnök nézete a tanácskozás alatt levő 
tárgy felett meg nem egyez, csodálnám mikép lehetne 
akkor a határozatot az elnökségnek kimondani, hacsak 
egyik a másiknak nem enged. Egy időben egy gyűlés-
nek a szónak tulajdonképeni értelmében csak egy elnöke 
lehet — ez az én nézetem. És mégis ezen elméletileg 



képtelenségnek nevezett kettős elnökséget a gyakorlatban 
az egyházi közigazgatásnál célszerűnek, nélkülozhetlennek 
s minden áron fenntartandónak véleményezem, mert ez 
az egyetlen mód a protestáns autonomia fenntartására, 
egy részt a világi elem túlkapásainak, másrészt a lelkészek 
netáni hierarchicus aspirátióinak és törekvéseinek lehe-
tetlenitésére. Ámde ha az egyházi közigazgatásnál nélkü-
lozhetlennek tartom is a kettős elnökséget, mint történelmi-
leg fejlődött, s a viszonyoknál fogva felette practicus intéz-
ményt : a tanító-egyleteknél azt épen szükségtelennek, 
mellőzendőnek vélem. Hogy a protestáns felekezeti 
tanitó-egyletnek egy megyebeli lelkész legyen az elnöke : 
azt értem s teljesen indokoltnak tartom azért, mert a 
mint a szóban levő alapszabályunk altal is mondja a 
tanitó-egylet egyházi intézmény. Igen, a lelkész mint a 
tanitó-egylet elnöke képviseli annak felekezeti jellegét, 
ő legilletékesebb közbenjáró az egyházmegye és a taní-
tótestület között, legalkalmasabb támogatója az egyház-
megyénél a tanítótestület érdekeinek, kívánalmainak, 
míg másrészt ellenőrzi és korlátozza a tanítótestület ne-
taláni túlkapásait az egyházi hatóság ellenében. E mel-
lett tekintetbe veendő, hogy a lelkész nemcsak hivata-
lánál, hanem előképzettségénél fogva is alkalmas elnöke 
a tanitó-egyletnek, mert hiszen neki is birnia kell pae-
dagogiai, didacticai ismeretekkel, s így épen nem ide-
genek előtte azok a dolgok, melyek a tanitó értekez-
letek tárgyát képezik. Azt hiszem, elég ennyi annak in-
dokolásául, hogy a felekezeti tanitó-egyletnek elnöke 
kell, hogy egy megyebeli lelkész legyen. De hogy mi-
nek mellette még egy másik elnök, mi teendője volna ott a 
világi elnöknek: azt nem értem. Távol legyen tőlem ki-
csinyléssel beszélni világi uraink képzettségéről ellenkezőleg 
okunk van dicsekedni azzal, hogy a politikai, jogi vagy gaz-
dászati, kereskedelmi s egyéb téren igenis kitűnő tagjai van-
nak felekezetünknek, de — azt hiszem — ők magok sem 
vindicálják magoknak, hogy épugy szakmájukhoz tartozik a 
paedagogia, didactica, methodica ; csak elvétve foglal-
kozik egyik másik a népoktatás elméleti és gyakorlati 
ügyeivel, s habár napjainkban divat nagy hangon decla-
málni ,a népnevelés magasztos szent ügyéről*, de nem 
divat mélyebben behatolni az iskolaügy szentélyébe. Vajha 
legalább divat volna minél többet áldozni a népnevelés 
magasztos szent ügyéért 1 Ha esetleg vannak a tanügy 
iránt érdeklődő világi uraink: megválaszthatjuk azokat 
tiszteletbeli elnököknek vagy tagoknak, s ha eljönnek 
értekezleteinkre s módszertani és oktatástani ismeretei-
ket velünk közölni, az iskolában és a tanitó életében szük-
séges útbaigazításokat adni szívesek lesznek : legyenek 
meggyőződve, hogy a legnagyobb örömmel üdvözöljük 
körünkben s áldjuk bejövetelüket és kimenetelüket: de 
— megengedje az igen tisztelt kerületi népiskolai bi-
zottság — azért nem szükséges, hogy ezek a világi 
urak elnökök legyenek az egyletekben. Hagyjuk azt a 
kettős elnökséget a közigazgatási gyűléseknél, a tanító-
egyleteknél semmi célját nem látom. 

Végül még csak a 12. §-t vélem mellőzendőnek, 

mert bizony ennek az apostoli szegénységü pénztárnak 
ellenőrzésére nincs szükségünk külön számvevőre, nem 
hiszem, hogy valamelyik egylet oly tekintélyes pénz-
tárral rendelkezzék, számvevőre is legyen szüksége, an-

1 nak a keservesen befolyó egy néhány forint kezelésének 
ellenőrzését maga közgyűlés is eszközölheti. 

Általában ha a főtiszt, egyházkerület elhatározta 
magat a tanító-egyletek számára kötelező alapszabályokat 
kiadni: jó lett volna olyanokat alkotni, melyek minden 
részleteiben keresztül vihetők lettek volna. Igy alig 
lesznek teljes mértékben alkalmazhatók. 

Kolbenheyer Albert, 
a b a k o n y v i d é k i e v a n g . t a n i t ó - e g y l e t 

e l u ö k e . 

T Á R C A . 
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület rendezeti 

javaslata. 
( F o l y t a t á s . ) 

A második vád, melyet Eperjes a javaslat ellen 
(bár nem ezen sorrendben) felhoz, a bureaucratismus vádja, 
melynek támogatására a javaslatban tervezett számos 
egyházközségi, esperességi, és kerületi szakválasztmányo-
kat, s az esperesek, superint. számára körülírt sokszo-
ros teendőket hozva fel, mint a melyeknek ellátása oda 
fog vezetni, hogy esperes és superint. megszűnnek lel-
készek lenni, tágas irodát kell nyitniok, s valóságos 
»tisztviselőkké* lesznek, kivált a superint, kire nézve a 
javaslat »már titkárról is gondoskodott.* 

Nézzük egyenkint. 
A nagy számú szakbizottságok ellen főleg az azok-

kal járó idő és pénzáldozat hozatnak fel érvül ugy 
Eperjes mint a többi felszólamlók által. 

Hogy illető szakbizottságok száma, s főleg hatás-
körének a javaslat szószerinti szövege értelmében való 
fentartásából senki „casus belli *-t csinálni nem fog, már 
onnét is következtethető, hogy a javaslatkészitő bizott-
ság a maga védekezésében egy kérdésre nézve sem 
megy oly messze a concessiókban, mint erre nézve, s így 
több mint valószínű, hogy a javaslat épen e tekintetben 
igen lényeges módosulásokon fog átmenni, minekelőtte 
szentesíttetnék. 

És hát hiszen a szakbizottságok számára, elneve-
zésére és főleg hatáskörére nézve fér is szó a dologhoz, 
sok elmaradhat abból, a mit a javaslat egyik és másik bi-
zottságnak hatáskörébe utal, lehet a bizottságokat másként 
elkeresztelni, lehet ,egyből kettőt, hármat, sőt négyet, 
sőt többet is csinálni, (hisz p. o. azon teendők, melyeket 
legtöbbje a javaslat 95. §-a, az egy egyházkerületi tan-
ügyi bizottság hatáskörébe utal, ma a képezdei, nép-
oktatási, tanodai, könyvbiráló, ösztöndíjosztó külön-külön 
bizottságok között oszlik meg tényleg), de hogy azok 
oly fölöslegesek, vagy épen oly végtelenül sérelmesek 



és veszélyesek lennének, mint Eperjes és az utána fel-
szólamlók magokkal elhitetik, s másokkal is elhitetni 
akarnák, azt belátni nem bírom, s meg nem állhatom, 
hogy a XI. szepesi város fináncierjének gazdagon gyön-
gyöző humorához, s kedélyességéhez szerencsét ne kí-
vánjak, ki is azon feltett célját, hogy e komoly tárgyak 
feletti elmélkedésben kimerült lelkünket egy enyelgő 
tréfával felvillanyozza, nálam s bizonyára másoknál is 
teljesen elérte, midőn ezen szakbizottságok évi költségeit 
az egész egyházkerületben harmincötezer, számszerint 
35000 frtra számitja ki, természetesen teljes folyó osz-
trák értékben, tiz piculát vagyis Mokány Berci szerint 
száz „olvasztékosf rézkrajcárt egy forintra számítva. 

A javaslat készítő bizottság a maga védekezésében 
nagyon helyesen fogadja el bizonyításra nem szoruló 
axiómaként annak szükségességét, hogy a fontosabb 
tárgyak, azok teljes ülésben való eldöntése előtt, alapo-
san megvitattassanak. Itt tehát csak az lehet a kérdés, 
mi jobb, az-e, hogy az illető tárgy ilyetén előkészítés 
végett állandó bizottsághoz, vagy pedig az-e, hogy 
esetről-esetre változó küldöttséghez utaltassék. 

Én az első módot tartom célszerűbbnek, már csak 
azért is, mert az ily állandó bizottságnak idő kell, amíg 
beleéli magát az oda utalt kérdésekbe, de aztán filumá-
ban lévén a dolgoknak, sokkal rövidebb idő alatt s ala-
posabban osztja meg azok csomóit, mint a változó kül-
döttségek, de még egyéb oknál fogva is. 

Azért t. i. mert ily állandó szakbizottság hiányá-
ban a tárgyak előkészítése, vagy az önkénynek fogja 
legalább látszatát magán hordani, s az elnökség teendőit 
fogja szaporítani a fokozodó bureaucratizmus veszélyével, 
vagy pedig elhamarkodott, sőt sokszor merőben lehe-
tetlen lesz. 

Illustráljuk példával. 
Az egyházmegyei vagy kerületi népiskolák statis-

tikáját kellene összeállítani a felettes hatóság részére. 
Tegyük fel, hogy e célra állandó szabizottság nem lé-
tezik, mi fog történni ? Az esp. vagy superintendens — 
mert hisz világi elnöktársai, az országgyülésen sokkal 
komolyabb országos dolgokkal vannak elfoglalva — leül 
a bureaujdba s ír egy megkeresést annyi példányban, 
ahány egyház van megyéjében, illetve egyházmegye a 
kerületében, s záros határidő alatt beköveteli az adato-
kat. A terminus praeclusira be is jött szerencsésen . . . . 
a fele. Ujabb sürgetések, ujabb határidő. Végre valaho-
gyan beérkezik az utolsó „Eabius Cunctator* munkálata 
is, ugy a Xll-ik órában (képiesen szólva), a gyűlés előtt 
s a főtisztelendő, illetve nagytiszteletű ur egy nagyot 
lélekzik. No persze, azt hiszed, nyájas olvasó, hogy 
>megkönnyebülésből. Jaj be naiv is vagy, hogy is ne, 
épen ellenkezőleg »kínjában* galambom, jó olvasóm, hisz 
csak most jő a hadd el hadd, az összeállítás. Igen, de 
neki még hosszú ívekre terjedő jelentéseket kell összeállí-
tani az elmúlt év nevezetesb mozzanatairól, halálozások, 
változások, beiktatások, körutak, adományok, kifejtett 
irodalmi munkásságról, és sok egyéb dolgokat előké-

szíteni a gyűlésre), s fájdalom, a napnak ő nála is csak 
24 órája van. Ha legalább titlc. . . de csitt, ha legalább 
a ntiszt. urnák csak akkora kis káplánja volna, mint a 
kis ujjam, s ha a főtiszt, ur káplánja száz más dolog miatt 
reá érne, ha ugyan próbálta már valaha. Mit, mit tehet 
az elnök ur, megkeresi X. Y. és Z. urakat, állítsák össze 
a kimutatást, s ezek, ha kedvök tartja, meg is csinálják, 
ugy a hogy értenek hozzá, s ha nem értenek, ha tö-
kéletlen munkát végeznek, az elnök felelős érte, minek 
bizta olyanokra. De még nagyobb a felelősség, ha sta-
tistikai adatok összeállítása helyett egyébről, p. o. be-
érkezett pályázatok feletti véleményadásról van szó. 
Nehéz felelősség volna az, azon elnököt, ki ily ügyet 
véleményadás végett maga választotta küldöttségre bizna, 
vajmi könnyen érhetné — talán a legártatlanabbul — az 
Önkény, a részrehajlás vádja. 

Igen de, fogja erre valaki mondani, van ennek más 
módja is, a gyűlés a maga kebeléből meneszt ki egy s 
más fontosabb ügyben küldöttséget, tvéleményes jelen-
tésének még e gyűlés folyama alatti bevárása mellett/ 
s ekkor az elnökség a küldöttség tagjainak megválasztá-
sában részrehajlással s önkénynyel nem vádolható. Ismer-
jük : ez volt a praxis még nem régiben egyházkerüle-
tünknél is a számadások átvizsgálása, ösztöndíjak kiosz-
tása tárgyában. A hol a gyűlés 2 napon át tart lega-
lább, ott ez nem lehetetlen, az első napon megválasztják 
a küldöttséget, a második napon referál, de hogy a 
hosszú közebédek, ünnepélyek stb. folytán van-e mindig 
ideje alapos munkát végezni, kivált bonyolultabb kérdé-
seknél, ehez kétség fér, ott pedig, hol, mint esperessé-
geinknél a gyűlés csak egy napig tart ezen hamaros 
munka is teljesen lehetetlen. Beláttuk ezt, már a kerü-
leten is tanúskodnak erről a már is létező állandó szak-
bizottságok. 

Hátra van még a költség. 
Az egyházközségnél erről szó sem lehet; helyben 

lakik a bizottságok valamennyi tagja, s külömben is 
csak a nagyobb egyházaktól kívánja a javaslat e szak-
bizottságokat, ott is tetszésökre bizván azok számát s 
helyiszabályok által megszabandó hatáskörét. 

Napidíjról az esp. és ker. szakbizottságoknál sem 
lehet szó, legfeljebb némi uti költségről. De ne lássunk 
itt sem rémeket: ott vannak p. o. a jogügyi bizottsá-
gok. Váljon oly nagyon sűrűen merülnek-e fel a leány-
egyházak alakulásának, áthelyezésének, anyásításának 
stb. efféle esetei, hogy azok miatt oly sűrűen kellene 
üléseznie, s a peressé válható kérdések békés megol-
dása, fontos államkormányi rendeletek, felekezetközi 
kérdések, tömeges tűzkárbiztositás stb. nem érdemlik-e 
meg, hogy valaki velők foglalkozzék, s ezeknek gondját 
az elnökség túlterhelt vállairól levegye ? Nem voltak-e a 
tervezett tanügyi, pénzügyi és nyugdíjintézeti bizottsá-
gok teendői eddig is, habár más címek alatt ellátva s 
jártak-e valami nagy költséggel eddig, s forog-e fen ve-
szély, hogy tetemesb költségekkel fognak járni ezentúl? 
Én megnyugodva azt hiszem, hogy nem. Régi practi-



cusok vagyunk mi már az ilyenekben, tudjuk a módját: 
egy*egy szakbizottság tagjait egy helyről vagy közel 
szomszédos helyekről választjuk, ha a bizottsági tagok 
kivételesen távol esnek egymástól, ott a bérmentességi 
előjogot nyújtó posta, ennek utján közlik a tagok egy-
mással előleges nézeteiket, egykét szakülésre, kivált 
buzgó világi uraink, nobile officiumból saját költségü-
kön is, berándulnak; az ekként lényegében előre tisztába 
hozott kérdések utolsó formába öntésére sokszor (nem 
mindig) a közgyűlés helyén az azt megelőző órák is 
elégségesek, egy-egy elmaradt tag helyét a bizottság 
esetről-esetre mással is helyettesítheti. Probatum est. 

En még csak egy fontos jogot óhajtanék e tekin-
tetben az illető közgyűlések számára fentartani, azt t. i. 
hogy nagyobb fontosságú esetek felmerülésénél, a minő 
volt p. o. a legközelebb múltban a „kerületi tanterv* 
kidolgozása, az illető gyűlés a meglevő szakbizottságokat 
— ad hoc — belátása szerint számban ki is bővíthesse s 
akkor a szakbizottságokat — egyben másban módosítva 
is, nem csak veszélytelen, de felette üdvös intézmény 
gyanánt fogom üdvözleni. 

Szóljunk még valamit az esperesi és superintendensi 
bureaukról is. Ha a nagy munkateher már magában 
véve elég a bureaucratia bűnének megalapításához, ak-
kor ő Ntíszteletűségeik és ő főtisztelendősége a capite 
bizony-bizony megcsontosodott és javithatlan bureaucra-
ták, mert esperesi és super. hivataluk oly sok teendőt 
ró reájuk, mely épen nem áll arányban e címen való 
tiszteletdíjjaikkal és csak azt jegyzem meg, hogy e nagy 
terhet nem az uj rendezeti javaslat rakta reájok, mely 
még csak embryoban van, hanem a dolgok organicus 
fejlődéséből kifolyó ügymenet és joggyakorlat, s hogy 
szerény nézetem szerint alig gondolhatnánk ki hatható-
sabb eszközt ezen irodai terhek megkönnyítésére a he-
tyesen beosztott s körvonalzott szakbizottságoknál, mert 
ezek amaz elnöki teendőkkel nézetem szerint határozot-
lan megfordított számtani viszonyban állanak. 

Még egy megjegyzést a superintendensi „titkárra* 
nézve, miután e címet Eperjes mindenek felett roszsza-
lob;; hangsúlyozza. A bizottság a maga védekezésében 
erre jóformán nem is felel meg, hanem inkább csak 
kitér a felelet elől, azzal ütvén el a dolgot: „volt eddig 
is titkára, a káplán ; nem kell titkár, jó, maradjon az ő 
neve ezentúl is segédlelkész. Ehez még több szó is fér. 

A ki csak néhány napon át is figyelemmel kisérné 
mily sok és soknemű munka vitetik véghez, egy ily supe-
rintendensi >bureau*-ban, mely különben a szerény papi 
lakásnak esetleg talán ebédlő, vendég és háló szobaját 
is képezheti az csodálkozva fog felkialtani : vasból 
kell annak az embernek lennie, a ki ennyi munkát, 
majdnem minden segítség nélkül, el bír végezni, állam-
nál, polgári hatóságoknál 3—4 ember volna ennyi te-
endő feldolgozására alkalmazva. Vasból van, igen, s 
tartsa meg az Isten még sokáig vas egészségét épségben, 
de végre a vas is megtörik a túlságos súly alatt, s a se-
gítség, mely superintendenseinknek rendelkezésére all, 

a feladatok halmazával nem áll arányban Az akadémia 
porát alig lerázott fiatal kezdő káplánok, ha csupa fé-
nyes tehetségek volnanak is, pedig a superintendens 
sem sok közt válogathat gyakran, magukra nézve meg-
becsülhetlen gyakorlati iskolának ismerhetik el ugyan 
állásukat, de legalább, az első hónapokban, míg az 
ügyek menetébe kissé beleokulnak, főnöküknek aligha 
nem több a baja velők, mint a haszna belólök, s alig 
jöttek kissé bele a dolgokba, már is igen gyakran viszik 
őket, mert a superintendensi káplánok a lelkészt kereső 
egyházaknak leghamarább tűnnek szemébe, s kezdődik 
a superintendens részéről ujabb keresése, s ha rá talált 
ujabb begyakorlása az utódnak, évente néha kétszer 
sőt többször is. Ha már tekintetbe vesszük a superin-
tendensnek nem épen ritka hivatalos távollétét, mely alatt 
a többnyire tekintélyesb egyházgyülekezet papi ellátása 
is elég dolgot ád a káplánnak, sőt a távollévő superin-
tendens levélileg irodai ügyekben is rendelkezhetik vele, 
ha tekintetbe vesszük, hogy a superintendensi hivatal 
teendői a dolgok organicus fejlődésénél fogva, s bizony 
a nélkül, hogy mi azokat ujabb rendszabályok által még 
készakarva szaporítani akarnók, hovatovább nem apadni, 
de inkább szaporodni fognak, akkor jól tesszük, ha lassacs-
kán megbarátkozunk a gondolattal, hogy a superinten-
dens ezen segédjének, ne nevezzük bár a sokak szemé-
ben, talán pompázónak látszó titkári címen, de nevezzük 
szerényebben irodavezetőnek, (mint a reform, püspökök-
nél) vagy ha jónak látjuk, hogy e tisztet ezentúl is 
ordinált pap töltse be, ki főnökét a lelkészi teendőkben 
is helyettesítheti, egyszerűen segédnek, de mindenesetre 
oly javadalmazást biztosítsunk idővel, mely egy megálla-
podott korú s gondolkozású, az ügymenetbe már be-
gyakorlott, s ezen gyakorlottságánál fogva komolyabb 
ügyekben is teljesen megbízható egyénnek, családjának sze-
rény bár de biztos existentiát nyújthasson, ugy, hogy az ön-
állóság s családalapítás utáni természetes vágytól hajtatva a 
superintendens melletti máskülönben oly díszes helyé-
ről legott elvágyódni kénytelen ne legyen. Tudom, hogy 
merész uj eszmét pendítettem meg, s minden uj és szo 
katlan eszme erős ellenzésre is számíthat, tudom, hogy 
ennek megtestesülése még nagyon sokáig fog váratni 
magára már csak azért is, mert nincs miből, de ha az 
eszme szükséges voltának tudata tért nyerend, egykor, 
jobb időkben majd csak találunk alapot talán erre is s 
ezzel Eperjesnek azon aggálya is el lesz oszlatva, mely 
e szavakban nyer kifejezést: „Váljon miképen fog az 
ilyen (t. i. superintendens lelkészszel biró) egyház, mely 
ez uton (elfeledé Eperjes hozzá tenni, hogy: ,nem rit-
kán*, pedig e szócska nélkül, az állítás mégis csak erős 
auxesis) lelkész nélkül maradt, boldogulni, különösen ha 
nem képes egy második lelkészt alkalmazni ?* En meg 
azt mondom : üssenek az eszméért uraim, de gondol-
kozzanak felette !! 

A harmadik vád, mely a felszólamlók részéről a 
bizottság munkálata ellen emeltetik, a centralisdtió vádja. 

Kényes pont. Nagyon szépen s tudományosan adja 
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Eperjes a centralisátió elméletét e szavakban: „a centra-
lisatió nem tűr maga mellett életet csak a centrumban, 
természetes ellensége a gyarapodásnak a tagokban és 
a peripheriában* Igaz, igaz, hiszen ha naprendszerünk-
ben kizárólag csak a centripetál erő jutna érvényre, 
akkor már régen bele hullottunk volna mindenestől a 
napba s ma talán mint valami „mosolygó napsugár* ra-
gyognék az égen, a helyett, hogy itt fogyasztom a 
tentát és papirost, de az is igaz, hogy ha a centrifugál 
erő „ellenőrködés és gyámkodás * nélkül kényére bán-
hatnék el velünk, akkor ma mindenestől fogva valahol 
akár a „nagy medve* körül találhatnék magunkat olyan 
éjszaksarki expeditióban, melyhez képest a Payeré és 
Weyprechté csak sétacsónakozás volt s ennél fogva 
talán mégis legjobb így, a hogy van,hogy t. i. a centri-
petál és centrifugál erő a kellő arányú összműködésben 
hatnak közre, megtartva földünket kimért körforgásá-
ban. E két ellentétes erő összhangzatos közrehatására 
minden társadalmi szövetkezetnek szüksége is van, nem 
levén egy ilyennek létrejötte másként még csak kép-
zelhető sem, mint úgy, hogy annak alkatelemei — legye-
nek már magán vagy erkölcsi individuumok — korlátlan 
egyéni szabadságuk s önrendelkezési joguk egy részecs-
kéjét a szövetkezetből várható nagyobb előny, u. m. 
a kölcsönös védelem s támogatás fejében áldozatéi hoz-
zák s mi — épen synodalis szervezetünknél fogva ily 
szövetkezet és nem independensek vagyunk, kiknél egyik 
egyházközség a másikkal semmi összefüggésben nincs. 
A baj csak az, hogy míg amott a naprendszerben a 2 
ellentétes erő közt a kellő arányt a végtelen bolcses-
ségű Isten ad amussim fentartja, addig mi gyarló ta-
pogatódzó emberek nagyon könnyen vehetnénk fel sta- | 
tutumainkba akár az egyik, akár a másik tactorból kelle-
ténél nagyobb aránysúlyt, a mi egyházi életünket kimért 
útjáról könnyen lesodorhatná s azért mondám, hogy e 
pont kényes.. Quidam. 

( F o l y t a t á s a k ö v e t k e z i k . ) 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
»A hit temploma.* Egyházi beszédek. C. K. Spurgeon 
nyomán irta : Könyves Tóth Kálmán 1. kötet. Budapest, 
i 881. Légrády testvérek nyomdájából. Szerző tulajdona. 

( V é g e . ) 

A mi már a részek kidolgozását illeti: erre nézve 
azt mondhatjuk, a mit ez ismertetés elején e beszédekről 
általában megjegyeztünk, t. i. hogy nem annyira szó-
virággal, álpáthosszal szórakoztatják a hallidegeket, mint 
komoly, fontos érveléssel foglalják el a gondolkodó 
tehetséget s ily módon nyerik meg és ejtik rabul 
a tárgyalás folyamán az érzelmet is s ezek által az 
egész embert, a mi célja vagy legalább kell hogy célja le-
gyen minden egyházi beszéd- és minden szónoklatnak mert 
ebben tetőzik a szónoki hatás. 

A komoly irányú, tartalmas beszédeket élvezetessé 
teszi az a változatosság, mely szerint az érvek, a bizo-
nyító okok s körülmények most a tudomány széles 
mezejéről, természet tudomány-, mivelődési- és polgári-, 
sőt a hazai magyar történelemből, majd az egyháztör-
ténelem, bölcsészet s a közvetlen, mindennapi tapasztalás 
széles mezejéről, melyen a szerző mindig és minden-
féle helyzetben találja magát, vannak merítve s művé-
szies alkotásban, változatosan egymás mellé állítva. 

Itt van már a helye és ideje, hogy állításaink 
igazolására, az ismertetés végett engedhető tér szűk 
voltához mérten egyes kiválóan szép tételeket és iraly-
beli erőt, tömörséget s emelkedettséget tanusitó részeket 
idézzünk. A mi nehéz munka ám akkor, mikor a leg-
nagyobb részét e 38 beszédnek közölni szeretné az 
ember, hogy gyönyörködjék bennök más is s itt az 
egyik, másik beszédben a másik szépség hozza ítélő 
tehetségünket kísértetbe. De azért megkísértjük egy kis 
szemelvényt nyújtani szájiz gyanánt. 

Az I. sz. beszédnek főleg exordiuma egy kész 
bibliamagyarázat; az egész szép beszéden is ez a szellem s 
irány húzódik keresztül. A II-dik sz. szinte „az Ámen ' 
természettudományi fejtegetésekkel kezdődik. Mindkettő 
adventi. Ezekből idézni, kiszakítani valamit alig lehet ; 
mert a két beszéd ilyen szép igazságokkal van rakva : 
„Jézus szorosabban fűződik hozzád, mint hitestársad; 
mert száz halál sem választja el tőled, azt pedig egy 
halál is kiragadhatja karjaid közül. Pásztorod leend, ki 
nem hágy magadra a siralom sötét völgyében. . . Egy 
szóval megtartó Ámened, ha hozzá ragaszkodol'* stb. 
A III. sz. beszédben az irály szépségeire, szabatosságára 
találunk példákat; pl. az emelkedésre azt: „Már maga az 
rendkívül nagy irgalom leendett, ha Jézus a labai elé 
térdeplő Zakéust szelíden felemeli : de mennyivel nagyobb 
könyörületességet tanusit, midőn fölnéz reá, nevén 
szólítja meg. Az pedig a könyörület ne továbbja, midőn 
határozottan kijelenti, hogy házánál akar maradni,* stb. 
A megelőzésre igy egy szép példa: „A tanítványok is 
rosz néven vehették mesterüknek azon határozatát, 
hogy egy megbélyegzett emberhez megyen szállásra, 
ugy okoskodván, hogyha már egyszer csakugyan meg 
kell látogatnia e bűnöst, elmehetett volna hozzá éjjel, 
ugy mint Nikodemus ő vele szemben tett, akkor midőn 
nem látja senkisem ; de fényes nappal, a nagy sokaság 
előtt szemelni ki egy bűnöst s ahoz térni be. Ez már 
sok. Nem megsérti-e ez altal a közvéleményt . . méltán 
megbotránkoztatja a jobb érzületű lelkeket stb. Hát nem 
lett volna Jérikóban öt igaz ? miért nem választott ezek-
közül egyet ? Idvezitőnk nem épít a közvéleményre . . . 
Azért jött, hogy megtartsa azt, a mi elveszett vala stb. 
ezt a bünbarlangot templommá kelle szentelnie. Végetlen 
irgalom, isteni könyörület dicső képe ez !* stb. (17.1.) Az 
elmellözésre egy pár szép példa: „van-é városunkban 
olyan ház, melyet a közelgő megváltónak, miként hajdan 
Zakéns hajlékát, templommá kellene szentelnie ? Van-é haj-
lék, melynek légkörét részegeskedés, tisztátalan élet, raga-



dozás, versengés fertőztetik meg, stb. van-é ház, melynek 
tájékát e bűnök miatt, minden jó lélek messzéről kerüli? 

Nem kérdem, nem is keresem . . . Oh vajha 
ne találkoznék csak egy is; de ha mégis lenne talán 
egy, talan kettő, vagy ki tudja hány : Jézust kérjük, 
hogy menjen el oda,* stb. (18. 1.) és: „a kik a rom-
lottság mély vesztébe sülyedtek alá, azok hajfürtjeit 
nem símitják szelíden, mit Jairus leányát, nem kisérik 
koporsójuk mellett, mint a naini özvegy gyermekét; 
a mily messzéről lehet sőt saját nejök, gyerme-
keik is reszketve futnak előlök stb. Ezek már nem 
keresztyének; lemosta rólok a keresztvizet a bűn . . . 
ott senyvednek a sötétségben Vannak-é közöt-
tetek ilyenek? nem kérdezem, nem keresem, de sze-
retem hinni, hogy nincsenek, mert ezek nem szoktak 
ünnepelni az ur templomában,* ( ioő 1.) Ilyen irály tani 
szép kifejezések, ilyen mondat alakzatok, fordulatok 
nagy számmal talalhatók e beszédgyüjteményben igen 
sok beszédben 

, A Sátán lakomája s az urvacsorája* c. beszéd 
megragadó erővel, lélektani alapon, szabatos nyelvezettel 
rajzolja a gyönyörökbe való elmerülést ekként: „csak 
rajta ! vendégeim, igyatok az öröm poharából — kiált 
a vendégség násznagya — a Sátán. — Ennélfogva Ízle-
tesebb bort alig is kóstolhatnak a vendégek. Megízleli 
azt az ifjú, meg még a lányka is. Először nem mer 
sokat felhajtani. . . . Gondolja magában : „hiszen csak 
megízlelem, néhány csepp nem okoz mámort.* 
De a mint megízleli, nagyon kívánatosnak találja : 
kóstolgatja tovább s iszik mindig többet Végre 
hevül, gyönyör reszketi idegeit, s örömtelten kiáltja: „ki 
hitte volna, hogy ez a bor ilyen gyönyört ad!* Tovább 
szürcsöli a gyönyör poharat, később balványozza a sze-
relem és bor pogány isteneit. . . . Aztán elkábul, elszé-
dül s kering vele a fényes terem. 

„Ez az első Ízletes ital ! Azok, a kik isszák, azzal 
amitjak magokat, hogy jól mulatnak ; de mi látjuk, hogy 
a mi ezután következik : az alabbvaló, mert az a bájital 
sárkányok tajtékja, áspis kigyók mérge, olyan gyü-
mölcsből készítették, mely Zsodoma kertjében termett,* 
stb. (31 1.) Láthatja s megítélheti e mutatványból az 
olvasó, hogy a mélységet és erőt, mit itt a tárgyalás 
és irály tekintetében tapasztal, az egyházi beszédek 
irodalma terén másutt, Dobos vagy Szilady Jánosnál 
fel nem talalhatja; sőt az irálynak hasonló erejét s 
merészségét csakis Dobosnál. Engedj meg, tisztelt olva-
sóm, ez ismertetés hosszadalmasságáért; de én őszintén 
megvallom neked, hogy midőn az atolvasott s most 
ismertetett könyv szépségeit s a megjegyzett számos 
helyeken az irály szépségeit újra olvasva élvezem, 
olyan széles jó kedvemben vagyok, mint a kit valami 
rendkívül nagy szerencse ért s szerencséjét , köz-
leni szeretné az egész vilaggal és beszéli uton-utfelen 
fűnek-fanak. Engedj meg édes atyamfia ! még egy szép 
példát felmutatok előtted. Jézus neveltetéséről szól. . . . 
Azt mondja : .Későbbi neveltetése is megérdemli figyel-

münket. Mózest idővel letépték anyja kebléről, hogy 
királyi palotában tudósok neveljék. Krisztust nem ké-
nyeztethették el szegény szülői, mint némely urfiakat 
szokás, kiknek mindjárt az első napokban ezüst kanállal 
töltik szájokba a ezukros tejet. Valószínű, hogy (Jézus) 
későbben is apja műhelyében furt és faragott. Itt, ez 
ácsmühelyekben kezdte készíteni ama magas létrát, 
mely föl az egekig ér, melyen nemcsak maga ment fel, 
de milliók juthatnak nyomdokán isten országába.* (39 1.) 
Az iralybeli kijavításra egy szép példa: „A bűn széles 
országutját kivéve, nem járhatsz oly ösvényen, hol Jézus 
nyomai nem látszananak. De nem ! még a bűn barlang-
jaban is megjelen, hogy kivezesse onnan a betévedt lelket. 
Sőt a halál árnyékos völgyén is észreveheted átszegzett 
lába nyomait. Előttünk jar itt is, hogy utunkat egyen-
gesse. leszáll a rémes sírboltba, fáklyát gyújt* stb. (42 
1.) Farsangi beszédében szinte lélektanilag rajzolja az 
ifjak romlását: „Az elbizakodás, magamutogatás több 
ifjat döntött már kora sirba mint a legborzasztóbb jár-
ványos betegség, mert ez a külső betegség csak a testet 
támadja meg, de amaz a lélek nyavalyája s meggyó-
gyítani sokkal nehezebb.* . . - . „A mely ifjú vagy 
leány külsőségre fordítja minden gondját, annak szivébe 
beeszi magát a kevélység halálos mérge. (59 1.) Minő 
közvetlenséggel beszél sokszor, arra is egy peldat. Azt 
mondja gyönyörű s roppant hatást keltő húsvéti beszé-
dében : „Menjünk tehát először is Jairus házához. Kaper-
naumban aligha talalnók meg ; e városnak neve is elveszett; 
keressük inkább hozzánk közelebb ; hiszen Jairus leányának 
története maiglan is, sok családnál megujul. Ott fekszik 
a leány ka a halottas ágyon, ki sincs terítve még ; ugy 
tetszik, mintha most is élne ; az élet rózsapirja alig köl-
tözött el üde arcáról. A ki igy latna, azt hinné, csak 
édesen alszik, tündérekről, angyalokról álmodik; pedig 
meg van halva, épen ugy mint a naini özvegy fia, épen 
ugy mint Lázár stb. (103 1.) Szeretnék még a XXI. sz. 
beszédből, „a lecjijözctett Sámson, * c.-ből idézeteket 
venni, hol egyebek közt igy elmélkedik: „Ez a kevélység 
simogatta Sámsont, midőn igy hízelgett neki: „milyen 
kitűnő ember vagy te, stb. Ketté szakitad az oroszlánt; 
leverted a filiszteusok táborát. . : . . Gáza városaban a 
vaskapukat vallaidra emelted! Hogy erős ember nem 
félhet senki fiától* stb. Igy csábit, így altat el az ön-
hittség szülöttje (a kevélység t. i.) ma is erős Samsonokat 
s egyik hajfürt után másik hullong alá.* (165 I.) Vagy 
„a drága könyvek*-bői, hol a bűnös nő megtérése 
ekként adatik elő megrendítő lélektani alapon: „Ekkor 
(a bönös nő) egy rövid perc alatt befutotta árnyékos 

összerázkódott . . . . megtört . . . . és 
. Remélte, hitte erősen, hogy Jézus a 
179 1.) Idézhetnék a szebbnél szebb bibliai 
(Nathaniel, Mózes, Dániel) aztán a kiér-

tetekről tartott magvas, alapos, tapasztalati adatokban 
gazdag b e s z é d e k b ő l , hol egyebek közt igy szólaltatja 
meg a szerencsés embert az iró : . Isten megdorgalja 

azokat, a kiket szeret miért nem bocsát ő rca is 
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megtért . . . 
Messiás* stb. 
életképekből 



(a szerencsésre) kísérteteket, hogy szerelméről biztosítva 
lehessen ? Már maga ez a gondolat is kísértés volt. * . . 
(281 1.) Mondom: hozhatnék szebbnél-szebb példakat, 
mutatványokat e műből százával; de végre is itt újra 
a 312 sűrűn nyomott lapra írott müvet nem idézhetem, 
hogy ugy szóljak : nem másolhatom; hanem azt is 
hiszem, hogy az itt közlött szemelvényekből meg-
győződött a szakértő olvasó, hogy ,Ö hit temjjloma* 
nem az olyan közönséges egyházi beszédeket tartalmazó 
mű; tehát rajta ! vásárolja meg s olvassa, tanulmányozza 
és okuljon belőle s gyönyörködjék benne s használja 
maga és hiveinek lelki épületére. 

Ideje, hogy ily sok elismerő s dicsérő nyilatkozat 
után rántsunk is e dolgozatokon egyet! . . . ha lehetne 
. . . De ez nem megy oly könnyen ! Találtam azonban 
a kidolgozásra nézve itt-ott némi megjegyezni valót. 
Nevezetesen: meg vannak ugyan e beszédekben a 
hatásnak s szónokiasságnak minden kellékei: az értelem 
felvilágosítása, a meggyőződés keltése s a meginditási 
elemek; de azt mégis ki kell mondani, hogy némelyik 
beszédnek a conclusiója bágyadt, színtelen. Hát hiszen 
igaz, hogy Mitrovics, műbiráink egyik legkitűnőbb tagja, 
azt jegyezte meg talán Filó L. beszédeinek bírálata 
alkalmával vagy »szónoklattanában* valahol, hogy a 
hatás eszközlése végett czélszerü, ha a részek végén az 
alkalmazást megtesszük s felmutatván az egy-egy részben 
foglalt igazságot, ha erény buzdítjuk rá, ha bűn tiltjuk 
tőle a hallgatókat; ez jó ; de azért szükséges egy pár 
élénk vonással, meleg hangon felmutatni a beszéd főtéte-
lét s hévvel, melegen alkalmazni azt az életre s buz-
dítani követése- vagy elkerülésére. . . . Ez e beszédek 
némelyikénél hiányzik. De a gyakorló pap, a szónok 
könnyen kipótolhatja ; sőt a szónoki hév is mintegy maga 
ösztönöz, hogy a jelzett hiányzó elemet lelkesedésünk e 
legmagasabb fokán utánpótoljuk. 

Az irályra csak egy pár megjegyzésünk van. Álta-
lában mondhatjuk, hogy irálya e beszédeknek: tiszta, 
világos, szabatos, folyékony, egyszerű, természetes, 
tömör, magvas, kenetes s népszerű, mint a magyar 
egyházi beszédirodalomban Dobosé, Sziládyé, Szász 
Károlyé és Révész Imréé, azonban azt hiszem az efféle 
kifejezés: „az a holnaputan a Sátán kalandáriumában 
tüzvörös betűkkel van megjegyezve* (16 I.) »naponként 
egy-egy lapot szakit ki abból (t. i. a bibliából) pipagyuj-
tónak* kissé talán pórias, ha nem bizarr. 

Mindent egybevetve már : miután én részemről, mint 
a ki „az Ízletes, zamatos gyümölcsnek nagyobb* ked-
velője vagyok, mint a legszebb, legdíszesebb virágcso-
kornak is : e magvas, tartalmas, keresztyén szellemű, 
épületes, építő egyházi beszédeket prot. egyházi beszéd-
irodalmunkban nyereségnek tartom s midőn az átdol-
gozónak igen szívesen szavazok köszönetet, a „hit temp-
lomát* minden a gyakorlati lelkipásztorkodás terén 
működő lelkész atyámfiának jó lélekkel ajánlom 

Görömhei Péter. 

B E L F Ö L D . 

A tiszáninneni ref. egyházkerület tavaszi 
közgyűlése. 

Egyházkerületünk f. évi május hó 10—14 napjain, 
Miskolcon tartotta meg, Kun Bertalan superintendens 
és id. b. Vay Miklós főgondnok urak kettős elnöksége 
alatt, szokásos és sok tekintetben nevezetes tavasz 

1 közgyűlését. Aholis superintendensiink buzgó imája 
után, b. Vag Miklós ur ő nagyméltósága olvasta fel 
emelkedett szellemű s legsürgősebb teendőink bölcs 
megoldására vonatkozó igazán programmszerű beszédét, 
mely már a lapok közlése után ismeretes. A melyre 
ugyancsak superintendens ur évi jelentése következett 
részletesen vázolva abban egyházi és iskolai életünk 
egy évi eseményeit. Jól esett hallanunk, hogy népisko-
lai oktatásügyünkben általában emelkedéssel, fejléssel 
találkozunk ; a mennyiben több iskola részint átalakít-
tatott, részint tervszerűen berendeztetett s különösen 
kiemeltetett e tekintetben S.-A.-Ujhely és Sárospatak, 
a hol különösen a leánynevelés ügye karoltatott fel 
követésre méltó buzgósággal. Elszorult azonban szívünk, 
midőn ugyanezen jelentésből a felől értesültünk, hogy 
bár egyházi életünkben is találkozunk megnyugtató 
képekkel, annak testén nem egy vérző seb tátong, sőt 
vesz mindinkább nagyobb mérveket s ilyen mindenek 
előtt az elszegényedés, melynek nyomása alatt, mindig 
több egyház kéri a rendes lelkészi állomás beszünteté-
sét s mely már odáig terjed, hogy több lelkésztársunk 
kinzó keserűséggel kénytelen panaszkodni a miatt, hogy 
házánál a mindennapi kenyér is megfogyatkozott s két-
ségbeejtő jövőnek néz elé, családjával együtt, ha em-
berbaráti kezek nem nyújtanak segélyt ideje korán. 

Ezen jelentés után közgyűlésünk, legnevezetesebb 
és méltán nagy érdeklődéssel várt targya, a zsinattartás 
ügye került szőnyegre. A mult 1880. évi szeptember 
hó 26. s következő napjain, S.-A.-Ujhelyben tartott 
közgyűlésünk 6. számú jegyzőkönyvi határozatában, ne-
vezetesen superintendens urnák az ugyanazon évben sept. 
13 — 21 napjain, Budapesten tartott konventnek, a zsi-
nati előmunkálatok tárgyaiban tartott jelentése, egyház-
kerületünk által azon megjegyzéssel vétetvén tudomásul, 
hogy az azokhoz való tüzetes hozzászólás jogát akkorra 
tartja fel, midőn majd az ezekre vonatkozó konventi 
gyűlések jegyzőkönyvei megküldetnek : olvastatott a 
konventi gyűlések üléseiről vezetett jegyzőkönyv 62. 
számú pontja, melyben a konventi tagok többségének 
határozata szerint, a legközelebbi aikotmányozó zsinat 
idejéiil az 1881 évi október hó 31 ik napja állapittatik 
meg ; dacára annak, hogy két egyházkerületnek, neve-
zetesen a dunamelléki és tiszáninneni egyházkerületnek 
konventi képviselői kijelentették, hogy az emiitett két 
egyházkerület, jegyzőkönyvi határozataiban, fenntartotta 
abbeli jogát, melynél fogva a zsinat megtartásának ide-



jéhez még azon esetben is hozzá kiván szólani, ha 
mindazon szervezeti munkalatok készen lesznek is, me-
lyeknek egybeallitasára a konvent vállalkozott. 

Ugyanezen ügygyei összefüggésben, felolvastatott 
egyszersmind azon felhívás is, melyet id. Báró Vay Miklós 
ur ő nagyméltósága, mint konventi elnök, megbízatásához 
képest, a zsinat megtartásának ügyében, az egyházkerüle-
tekhez, Budapestről keltezve, folyó évi ápril hó 27-ik napján 
intézett, tudatván abban egyrészről azt, hogy ő Felsége nem 
késett, legalázatosabb felterjesztésünkre helyt adni abbeli 
kérelmünknek, mely szerint alkotmányozó zsinatunk a kért 
és jelzett időben Debrecenbe egybehivassék és megtar-
tassak, a nélkül, hogy ez alkalommal az 1790/1. évi 26. 
t. c. 4. §-a értelmében fenntartott és biztos kinevezésére 
vonatkozó jogát O felsége érvényesíteni szükségesnek 
találta volna; másrészről pedig azt, hogy melyek azon 
munkálatok és tervezetek, melyeket az egyetemes kon-
vent elvégezett, s melyek a szándékolt zsinat munkála-
tainak majdan tárgyalási anyagát képezendik. 

E nagy fontosságú és egyházi életünk jövője fe-
lett döntőleg határozó, mindenesetre messzeható és sok-
oldalú kérdés, mélyreható, a legkisebb részletekig kiter-
jeszkedő tanácskozás tárgyává tétetvén, mindenekelőtt 
e'ismerő tisztelettel jegyeztetett meg, hogy midőn a 
konventi elnök ur ő nagyméltósága, a zsinat megtartása 
ügyében felhívást intézett a testvér egyházkerületekhez, 
csak megbízatásához képest járt el; mert hiszen azt a kon-
vent határozta el ; de másrészről tagadhatlan az, hogy 
az egész zsinattartás ügye s annak elfogulatlan és min-
den tartózkodás nélkül való taglalása és bírálása most 
már méltán kényessé vált, már csak azon oknál 
fogva is, mert előttünk tulajdonképen egy bevégzett 
tény áll boncolás és biralat végett, már csak azon ok 
miatt is, mert az egyetemes konvent többsége nem 
méltányolván kellőleg az egyes egyházkerületeknek, s 
ezek között a mi egyházkerületünknek is, külön határo-
zati jogát és legjobb meggyőződése szerint való állás-
pontját, teljhatalmú megbízatására támaszkodván, kije-
lentette mintegy azt, hogy őt az egyes egyházkerüle-
teknek a zsinat megtartásának idejére vonatkozó külön 
határozatai nem nem korlátozhatják. I lolott pedig meg-
gondolandó lett volna az, hogy midőn egyházkerüle-
tünk, a zsinattartás idejére nézve, még a konventi élő-
munkalatok teljes elkészülése esetében is fenntartotta 
maganak hozzászólási jogát, ezzel távolról sem akarta 
azt, hogy a kívánatos szervezeti munkalkodasnak gör-
dítsen utjaba akadalyokat, mar csak azért sem, mert 
hiszen épen egyházkerületünk volt az, mely az egység 
és rendezkedés szükségét mar régebben hangsúlyozta 
és sürgette, hanem igenis az, hogy tartózkodásra és 
megfontolásra intő szózatának felemelése altal, ellene 
hasson, vagy legalabb mérsékletre bírja azon irányzatot 
és aramlatot, a mely jellemezte kezdetben a zsinati elő-
munkálatokra irányult törekvéseket s a mely irany-
zat ellenében fejezték ki akkoriban aggodalmukat az 
egyházkerületünket képező egyhazmegyek is s biz-

tosítékot keressen a zsinatnak kellő iranyban való 
működésére nezve: nem is emiitven e részben ta-
nusitott tartózkodó inagatartasanak azon indokát, mely-
nél fogva sajnosan kellett tapasztalnunk, hogy az 1848 
évi 28. t. cikkben kimondott nagy elvek, nevezetesen 
a felekezeti kölcsönösség, továbbá az egyház és allam 

| egymáshoz való viszonyának kérdése, valamint a fele-
kezeti egyházi és iskolai szükségek fedezetének módo-
zatai mind olyanok, a melyeket legalabb eddigelé még 
nem sietett a törvényhozás rendezni és megnyugtatá-
sunkra szolgáló módon megoldani. Megjegyeztetett, 
hogy mellőzvén azon kérdést, mely mar rég idő óta, 
külön táborrá szakasztá szét a ref. egyház iránt érdek-
lődők meggyőződését, hogy t. i. szükséges-e a zsinat 
általaban, vagy nem ; ugy a múltból, mint egyházi éle-
tünk adataiból, tényként all előttünk az, mely szerint 
lehet a protestáns egyhazat zsinat nélkül is szervezni, 
egységessé tenni, és kormányozni, annyival is inkább, 
mert míg ez úgynevezett egyetemes érvényű hataroza-
tok hozatalára jogosított s régebben sürgetett konvent 
tisztán önkormányzati alapokon nyugszik, addig ezzel 
szemben, a tervezett zsinat inkább közösügyi alapra 
lép s természeténél és régibb, még mindig érvényben 
levő törvényeinknél fogva egy egyhazunkon kívül álló 
oly hatalom tétetik, törvényhozásunk egyenjogú ténye-
zőjévé, a melynek beleegyezésétől, illetőleg szentesítésétől 
függ mindig alkotott törvényeink érvényessége és kö-
telező ereje s ily bizonytalanságnak kitéve, mindenkor 
meggondolandó az, váljon célszerű-e jogainkra, egész 
egyházi életünkre s szabadságunkra nézve az a zsinat, 
melynek jó eredményei s hasznai egyelőre csak remény-
beliek, de a melynek veszélyes eredménye aztán az is 
lehet, hogy anélkül, hogy tényleg létező és sürgős ja-
vitast igénylő bajainkon segítene, a holt és helyi körül-
ményekhez nem alkalmazkodó, mindenben egységet 
sürgető törvénycikkeknek s azok altal megszabott al-
kalmazkodásnak vet oda áldozatul. 

Miért is ezen és ezekhez hasonló okok alapján indit-
ványoztatott: hogy egyházkerületünk megmaradván azon 
álláspont mellett, melyet, 1877—79 e tárgyban 
hozott jegyzőkönyvi határozatai szerint elfoglalt, mondja 
ki azt, hogy a zsinattartás idejét még most sem tartja 
alkalmasnak és elérkezettnek, s egy most megtartandó 
zsinatban maga részéről nem is vesz részt, hanem igenis 
a kedvező idő elérkezéseig felszólitandónak tartja a 
testvér egyházkerületeket arra, hogy közös akarattal 
léptessék életbe az ily módon szervezett konventet, mely 
a mar megalkotott tervezet szerint intézze el egyházi 
életünk legsürgősebb ügyeit s tovabbra is megbízván 
azon küldöttséget, melyet a legközelebbi konventek az 
egyházi és iskolai lényegesebb ügyek figyelemmel való 
kisérésére kérték fel, igyekezzék minden egyházkerület, 
sőt egyes egyház is megvalósítani mindazon elveket és 
czélszerü utasításokat, melyeket a konventi munkalatok 
allapitottak meg. 

Ugy ezen inditvanynyal, mint a mellette felhozott 



okokkal szemben, mas oldalról többek altal hangsúlyoz- > 
tátott és élénk színekkel vázoltatott az a veszély, mely 
magyarországi protestáns egyházi életünket épen az 
eddig oly sajnosan nélkülözött egység és összetartás | 
hiánya miatt fenyegette s mely szinte már elzüllött álla-
potokat teremtett számunkra épen azon az okon, mert 
nem lévén iranyadó előttünk s nem levén megszabva 
ugy egész köröknek, mint egyeseknek is jogai és köte-
lességei, mindez gyakran a legsajnosabb önkénykedésre 
szolgált csak alkalmul. Feltüntettetett, hogy a zsinat a 
helyett, hogy feladná vagy veszélyeztetné önkormány-
zatunkat, ellenkezőleg képviseleti természeténél fogva is, 
méltán alkotmányunk betetőzésének tekintethető s azzal, 
hogy az 179 i-iki törvény értelmében a zsinat által hozott 
törvények, csak fensőbb megerősítés után emelkedhetnek 
jogerőre, még egyáltalaban nincs veszélyeztetve, vagy 
korlátozva szabadságunk, különösen ha meggondoljuk, 
hogy nincs is protestáns egyház, mely nem sanctionált 
törvényekkel kormányozhatná önmagát, sőt mi több, 
kívánatossá válik a tervezett zsinat megtartasa már csak 
azon ok miatt is, hogy a mennyiben az 1791-iki tör-
vénycikk tartalma talán megváltoztatandó, az ily módon 
mintegy alkotmanyos uton, az egységes ref. egyház 
óhajának megfelelőleg változtattassék meg s mert azok, a 
kik a zsinattartás ellen a hatarozatképes conventre, ille- ; 
tőleg ennek a zsinatot pótló célszerűségére hivatkoznak, 
tulajdonképen egy nem létező alapról bizonyítanak, 
akkor, mikor tényleg még határozatképes konventünk 
nem létezik s épen a zsinat van hivatva arra, hogy 
alkotmányunk keretébe, az összetartásnak egy ilyen kap-
csai beillessze. 

Ily elvi küzdelmek s a kérdésnek beható boncolasa 
után névszerinti szavazás tűzetvén ki az 1880 szep-
tember 13—21 napjain, Budapesten tartott konventnek 
62-ik jegyzőkönyvi pontjában hozott azon határozata, 
mely szerint a legközelebbi alkotmányozó zsinat egy be-
hívásának idejéül folyó évi október hó 31 -ik napja 
tűzetett ki, egyházkerületünk altal 33 szavazattal 14 szava-
zat ellenében elfogadtatott. 

( F o l y t a t á s a k ö v e t k e z i k . ) 

Mitrovics Gyula, 
e g y h . k e r . a l j e g y z ő . | 

Ismét az 53. §. 
Fabrics József ag. h. ev. és Guzsorics Anna r. kath. 

kölesdi házaspár figyermekét a kajdacsi r. kath. plébános : 

segédje — előleges tiltakozásom daczára — f. h. i-cn 
az itteni kapolnában megkeresztelte. 

Atirván az anyakönyvi adatokért, a plébánostól a 
következő levelet vettem: „ü8/i88i• A kajdacsi r. kath. 
plébánia hivataltól. A tiszt, ágost. t. vallású lelkészi 
hivatalnak Kölesden. A vegyes házasságból született 
gyermekekre vonatkozólag az 868 és 878 évben hozott 
törvénycikkek, illetőleg az elhírhedt 53. §. a sopronyi 
budai és tatai eseményele folytán, mint a r. lelkészi 
hivatal előtt is tudva van, az illetékes birák által kellőleg 

meg lettek világosítva; — ezeknél fogva Fabrics József 
vegyes házasságban élő protestáns Atyafi gyermekét 
(vagy olvasható így is: „Atya figyermekét*) — kapla-
nyommal jogosan kereszteltettem meg; annál is inkább, 
mert az Atya Írásban adá tudtomra, hogy egybekelése 
alkalmával ígéretet tőn mindkét rendbeli gyermekeinek a 
kath. vallásbani neveltetésére, egyúttal felkért, hogy 
ezen ígéretet beváltva, figyermekét keresztelném meg 
(ezen Írásbeli kérelme és nyilatkozata nálam barmikor 
megtekinthető). 

„A fent címzett lelkészi hivatalnak nem vagyok 
írnoka, s azért ha a megkeresztelt, és altalam az anya-
könyvben beírt Fábrics-féle ügyre vonatkozó adatokra 
szüksége volna, azok a t. lelkészi hivatal altal a keresz-
telő anyakönyvből bármikor kiírhatók. Hivatalos tiszte-
lettel, kelt Kajdacson május 15-kén 18S1. Szántó Zsig-
mond s. k. plébános.* 

A keresztelés alkalmaval a kath. segédpap — a 
mint ezt a községi elöljáróság altal hitelesített tanú 
vallomások igazoljak — a sekrestyében a keresztanyát 
kérdezvén, micsoda vallásban kívánja neveltetni a meg-
keresztelendő gyermeket, s erre azt a feleletet vévén, 
hogy „evang. vallásban*, ezt mondá : „kutyát nem 
keresztelek*, a keresztapa s anya vallásat tudakolván s 
ezek protestánsok levén, szinte igy szólt : „kutyát nem 
irok be.* A szülésznő hivatkozvan a törvényre, a káplán 
itt ki nem irható becstelen szavakkal illette a törvényt. 

Az esetet följelentettem a nt. esperesi hivatal utján 
a főtiszt, superintendens urnák orvoslás végett, a plébá-
nos fentebb is közölt levelét a tanúvallomásokkal együtt 
eredetiben mellékelve, lvölesd 1881 Maj. 16. 

Lágler Sándor, 
e v a n g . l e l k é s z . 

A budapesti unitárius fiók egyház ünnepélye 
A koronaherczeg-parnál egyháza nevében tisztel-

kedő Ferenc József unitárius püspök azon kedves újsággal 
lepte meg budapesti fiók-egyházi híveit május 19. tar-
tott közgyíilésökben, hogy a kebelükben, erdélyrészi 
hitrokonaik közt és angol-amerikai unitáriusoknál össze-
gyűlt segély-alap lehetővé teszi azon régi óhajuk való-
sitasát, hogy anyaegyházzá alakuljanak • az angolok és 
amerikaiak e célra 200 sterling fontot adnak évről évre 
— sikerét látva — addig, mig nélkülözhetik és saját 
erejökön fennállhatnak. 

Kellemesebb hir nem jöhetett a kis gyülekezet közé 
Királyi házunk ünnepe a budapesti sőt az összes magyar 
unitáriusoknak is méltó ünnepe. Egyházi gondnok Hajós 
János miniszteri tanácsos indítványára az erdélyré-
szi és angol-amerikai hitrokonoknak meleg köszönetet 
mondott a gyülekezet s az angolokhoz taviratban is 
kifejezte háláját s örömét. 

A közgyűlésben részt vettek: az elnök-püspökön 
és gondnokon kivül herczeg Odescalchi Arthur, ország-
gyűlési képiselő, Bedö Albert magyarországi fő erdőta-
nácsos, ifj. Dániel Gábor, Székely Elek, Gát -Tenő ország" 



gyűlési képviselők, buzogány Áron, Sebes I\íl és Ürmösy 
Miklós miniszteri titkárok, Hatnia Péter, alulírott, Nagy 
Lajos, Székely Ferenc, Farkas Sándor, Végh József és 
többen. Hosszasan tanakodtak, óhajaik és a lehetőség 
nagy távolsagai közt keresve a leghelyesebbet s legbiz-
tosabb jövővel kecsegtetőt. Nagy nehézség a kevés szám, 
szűk vagyon, a minisztériumoknál levő unitáriusok ideigle-
nes budapesti tartózkodása, a varos szelleme és jelleme, 
a régi törzsökös vallasok concurrentiája, papságra és 
templom építésre kellő nagy összegek s addig az ima-
hely nehéz és költséges megszerzése. 

Nem nehéz vitatkozások és tűnődések nélkül, sok-
ellenvetés s azok késő eloszlatása utan, bízva a hitrokonok 
buzgóságában, az erdélyrészek erkölcsi és anyagi gyá-
molitásában, az angolok és amerikaik most is fényesen 
bebizonyított rokonszenvében, támaszkodva mindenek 
felett az isteni gondviselés oltalmára, mely 300 év óta 
szinte elnyelő vészek és viharok közt kis egyhazunkat 
fenntartotta s üldözések közepett megerősödni engedte : 
a közgyűlés az anyaeklézsiává léteit egyhangúlag, lelket 
megindító érzések közt kimondotta s a körében levő püspök-
elnököt a főtanács altali megerősítésére fölkérte, felkérvén 
egyszersmind egy alkalmas pap kirendelésére is. 

Nem titok előttünk, hogy vallásunk igen egyszerű 
és philosophiai jellegű, tehát a sokaságot nem ragadja 
meg. Az sem, hogy az anyaországban híveink nincse-
nek, nincs közöttünk fő ur, nincsenek gazdagok s befo-
lyásos emberek. De hát azért létjogunk s multunk tör-
ténete meg van. Iltv védői voltunk a nemzeti nyelvnek, 
az irodalomnak a XVI-ik században a legnagyobb szol-
gálatot mi tettük, alkotmányunkat szemünk fényeként 
féltjük s fegyverrel védelmezzük és tollal mindig, midőn 
megtámadtatik. S közöttünk egyetlen más nemzetü 
nincs ; a mi hatvanezer tősgyökeres székely httsorsosink 
érnek s nyomnak valamit Magyarország politikai és er-
kölcsi mérlegében. Nekünk minden egyhazunkban isko-
lánk van, minden unitárius tud legalabb írni olvasni, 
írónk, tudósunk, egyetemi és gynmasiumi tanárunk s 
mivelt főnk annyi van, hogy bármely mívelt nemzet 
hasonló létszamával bárhol a continensen bízvást egybe 
merjük magunkat hasonlíttatni engedni, hátránytól nem 
tartva. 

Nem biztató, hogy nincs lapunk, s a politikai la-
pok nem szívesen nyitnak tért közléseinknek. ígéreteket 
sem tehetünk. Az unitáriussag nem emel nagy hivata-
lokra. Sőt attól inkább elzár. Előnyös egybeköttetéseink, 
protectiónk, szíves barátink, erős pártfogóink nincsenek, 
pedig ma ez dönt. Nem tudjuk vallásunk érdekeit má-
soknak érdekeivel gyümölcsözőleg egybekötni. Sőt úgy 
tetszik nekünk, mintha legújabban némi hidegséget ven-
nénk észre eddigi jóakaróinknál is. 

Mindezek mellett erkölcsi szükség és kötelesség 
reánk nézve az egyhaznak megalakulása, s mi isten 
nevében, bízva hazánkfiaink keresztény értelmében azt 
meg is alapítottuk. A pap egyelőre 1600 frt fizetést 
s természetes szállasra 800 frtot kap, a miből egy helyi-

séget imaházul fognak hasznalni, míg templomunk lehet. 
A felszerelés, orgona, ének ezután lesz rendezve, az 
isteni tiszteletek septemberben kezdődnek rendesen 
tartatni. 

Súlyos akadalya meggyökerezésünknek az, hogy 
mi többnyire mind más helyekről ideiglenesen va-
gyunk ide áttelepedve, ahol szintén eklézsiai fizető ta-
gok vagyunk, tehát kétszeres terhet viselünk. Ha ma 
tíz unitáriust előléptetnek vagy Buda-Pestről elrendel-
nek, ereje nagy részét önmagaból elveszti az egyház. 
Későre lesz az, mikor az erdélyi itt otthonosnak érezi 
magát. Yisszasovárog majdnem mindenik hegyes, tiszta 
légű, idyll szépségű kis honaba. Az unió törvénynek a 
gyakorlati életbe átmenésére s a magánjogok s birtok-
lás terén való pusztító hatásának kiegyenlítésére fel 
század kell. Ez az egyik fő oka aggodalmainknak, midőn 
itt a fővárosban mi — jövevények s ideiglenes szállók 
— állandó lelki hajlékot és vallásos testületet teremteni 
akarunk. 

Es még is megkíséreljük. Serkent arra a Imiink-
hez ragaszkodás, belső vallásos szükségérzetünk, buzdít-
nak egy hatalmas nemzet kebelében, Angliában és 
Eszakamerikaban élő több, mint 2—3 millió unitárius 
hitrokonunk. Erezzük, hogy hasznosak tudunk lenni a 
magyar hazának. Elni akarunk vallásunk jogaival a 
kormány központján. Mi Erdélyben egyenjogú vallás 
voltunk a római katholikus, ev. református és ágostai 
hitvallással, tisztségekben, hivatalokban osztoztunk s tud-
tunk képes egyéneket állítni minden munkakörre. 
Most is tudunk. Kolozsvárról távozva elvesztettük köz-
pontunkat. E központ ezentúl Budapest lesz. Itt fogjuk 
érvényesitni erőnket s szolgálni hazánkat. 

Ezek a vallásos missión kívül céljai a budapesti 
unitárius anyaegyház megalapításának. Kérve-kérjük s 
bizalommal reméljük hazánkfiainak gyámolító rokon-
szenvét. Jakab Elek. 

1 R O D A L O M . 
Mint különnyomat a .Religio* 1881. évfolyamából 

megjelent és hozzánk beküldetett: „ A hórebi bálvány. 
Polemikus értekezés Cfl. Beke és Voltaire stb. ellen. Irta 
Dr. Kanijurszky György, kalocsai tanár. Szép szakismerettel 
és nagy eruditióval irt kis értekezés, melyben szerző 
Beke azon ötletszerű állítását cáfolja, mintha a Móz. II. 
könyvében 32.4 foglalt azon elbeszélés, hogy a zsidók a 
pusztában arany borjut imádtak, oda volna módosítandó, 
hogy arany kúpot, mint a tűz jelvényét imádtak ; mert 
szerinte a héber szó nem csak borjút, hanem ety-
monja szerint kúpot is jelenthet. Dr. Kanyurszky, nyel-
vészeti fejtegetései Beke szóértelmezésének tarthatlan-
ságát kimutatván, a hagyományos felfogást kétségkivulivé 
teszik. Ugy szintén azok is helyesek, a miket Voltaire-
nek e tárgyban irt felületességeire felhoz. Nekünk ez 
utóbbiakra mindössze az az észrevételünk, hogy Voltaire 
bibliát illető dolgozataira kár időt és szorgalmat fecse-

j rélni, minthogy mai nap senkinek eszébe sem jut többé 
I Voltaire biblia elleni gúnyolódásainak tudományos érté 



ket tulajdonítani s azokkal komolyan foglalkozni. Voltaire 
bibliai tanulmányai tulajdonkép csak eszközül szolgáltak 
a hierarchia elleni támadásaira. 

Elemi vegytan, a legegyszerűbb kísérletek kivite-
lére vonatkozó rövid utasításokkal. Képezdei használatra 
szerkesztette Rybár István, képezdei tanár. E 131 oldalra 
terjedő munka az uj tantervnek megfelelőleg, nemcsak 
szoros értelemben vett vegytant, hanem még — termé-
szetesen csak röviden előadva — ásványtant és élettani 
vegytant (táplálkozás, légzés) is foglal magában. Világos, 
hogy ennyi sok mindent oly kis helyre összeszorítva, 
(ami különben nem a szerző hibája), ugyancsak kell vi-
gyázni, hogy a tömörség kedvéért az érthetőség ne ál-
doztassák föl. Egyes jelentéktelenebb hibákat leszámítva 
Rybár ur könyve megfelel e tekintetben is a kívána-
lomnak, s különösen helyeselhetni lehet azt, hogy a 
szerves vegyületek képleteivel nem igen ügyekszik za-
varni a tanuló fejét. A könyv igen csinos kiállítású, tiszta, 
olvasható nyomással és nagyobb fajta betűkkel, amit 
minden tankönyvnél figyelembe kellene venni Ajánljuk 
tanáraink figyelmébe. 

Sajtó alatt van Radácsí György sárospataki theolo-
giai tanár : »Az ó-szövetscgi Jcánon története*• című műve. 
A gonddal és faradsággal összeállított mű, hozzá méltó 
diszszel lesz kiállítva a jól felszerelt helybeli nyomdában. 
A mű kiadási költségeit teljesen a pataki theologiai if-
jusáq fedezi ; e mellett Warga Lajos Egyháztörténete IIik 
kötetének kiadásánál is — amely már szintén sajtó alatt 
van - fele részben a költségeket viseii. Vas Mihály, IV. 
é. th. 

K Ü L Ö N F E L É K . 
* Személyi hírek. Ohert Ferenc lelkész, 134 sza-

vazattal 18 ellenében, Brassó városi ev. pappá választa-
tott meg. — A kolozskalotai ref. egyházmegye jegyző-
jévé Ignácz Károly bánffy-hunyadi, közügyigazgatójává 
Dézsi Gyula gyalui lelkész választatott. — Lapunknak 
írják, hogy f. hó 22-én mártonhegyi ev. lelkészszé Hienz 
Károly prázsmári lelkész választatott meg. — Örömmel 
jelenthetjük, hogy Molnár Aladár, súlyos betegségéből, 
hál' Istennek immár annyira felüdült, hogy e héten már 
Gleichenbergbe utazhatott. — Lapunk szerkesztője pár 
napra Debrecenbe utazott, adatokat gyűjtendő Révész 
Imre életrajzához. 

* Fördős Lajos jubileuma alkalmából az ország 
minden részéből érkeztek hozzá üdvözlő táviratok, leve-
lek stb. Ez utóbbiak egyik legérdekesebbikét, Gr. Lónyay 
Menyhért levelét Ági Lászlóhoz, a kecskeméti reform, 
egyház főgondnokához, alkalmunk volt megszerezhetni, 
s im itt közöljük egész terjedelmében: »Szt. Lőrinc 
1881. april 24. Tekintetes főgondnok ur ! Vettem f. hó 
20-ról kelt, hozzám intézett becses levelét, melyben en-
gem f. é. május hó i-én a kecskeméti egyház által 
megtartandó ünnepélyre, az egyház nevében, meghívni 
szíveskedett; azon ünnepélyre, melyen nagytiszteletü 
Fördős Lajos főesperes ur kecskeméti lelkipásztorkodá-
sának 25 éves jubileuma fog megtartatni. Mint protes-
táns és mint egyházkerületi főgondnok örömmel látom, 
hogy hazánk egyik legtekintélyesebb egyháza, mennyire 
méltányolja lelkipásztorának kitűnő érdemeit s kívánja 
hála-érzetét kifejezni annak irányában, ki negyed száza-
don át fáradhatlan buzgalommal teljesité nagy fontosságú 
feladatát. Követendő példa ez más egyházakra nézve 
is. Ha elismerjük és méltányolni tudjuk kitűnő egyházi 
férfiaink érdemeit — ez által fokozzuk azon befolyást, 

melyet gyakorolni vannak hivatva a vallasosság és a jó 
erkölcsök megszilárdítására. Őszinte köszönettel veszem 
szíves meghívásukat, és örömmel siettem volna eleget 
tenni kívánságuknak, mert én is a nagytiszteletü férfi-
únak tisztelői közé tartozom ; azonban ugyanaz napon 
más mulaszthatlan kötelességet kell teljesítenem ; ugyanis 
azon napra van kitűzve a M. T. Akadémia igazgató-ta-
nácsának ülése, melyen elnökölnöm kell, mely köteles-
séget másra nem ruházhatok, miután azon ülésben fog-
nak történni azon intézkedések, melyek a május hóban 
tartandó akadémiai nagy gyűlésre vonatkoznak, azon 
gyűlésre, melyen a M. T. Akadémia működése megkez 
désének félszázados ünnepélyét fogja megülni. Azon 
őszinte óhajtással zárom be soraimat : engedje az isteni 
gondviselés, hogy nagy tiszteletű Fördős Lajos ur még 
számos évekig folytathassa saját egyháza és egyházke-
rülete javára buzgó és sikeres munkásságát. Fogadja a 
Tekintetes ur szíves üdvözletem és tiszteletem nyilvá-
nítását. Lónyay Menyhért m. k.* 

* Király-Lehotáról, lapunk szerkesztője a követ-
kező sorokat vette: „Könytelt szemekkel s fajdalom-
dult kebellel jelentem, miszerint Liptó megye Király-
Lehota nyomorral küzködő kis községe, május 17-én 
eddig ösmeretlen ok miatt a tűzveszély áldozata lett s 
a szó teljes értelmében a porig égett le minden. Fából 
épült, belől csínos templomunk, iskolánk, harangunk, 
mely annyiszor hívogatott, nincs többé ! A paplakot 
tetemes kárral s a tető leverésével lehetett megmenteni. 
A férfi nép — részint a távol fekvő erdőkben — részint 
mezei munkával foglalkozva, csak a tűzvész nagyobb s 
tetemes elterjedése után szaladt haza s iszonyú, emberi 
erőt fölülhaladó erőfeszítéssel iparkodott megmenteni a 
legszükségesebbeket - de sajnos, az erős szél által táp-
lált tüzet, mely a nagyobbára faanyagból készült házakon 
mint a folyékony láva terjedt — nem sikerült korlátok 
közé szorítania. A nép hajlék nélkül a szabadban, vagy 
a távolabb fekvő csűrökben tanyázik. Több távollevő 
családnak csupán rajta levő ruházata maradt meg. Sírunk 
és jajgatunk, mert egyedüli vigaszhelyünk, az ur hajléka 
elpusztult ! Óh segítsetek bennünket kegyes, nemes szívű 
s lelkű adakozók s ne engedjetek elvesznünk — mert a 
nyomor nagy — segítsetek meg bennünket Istenünknek 
uj hajlékot, gyermekeinknek uj iskolát építeni. Linczényi 
Lajos, királylehotai ev. lelkész.® Felhívjuk lapunk t. 
olvasó közönségét az oly súlyosan meglátogatott derék 
prot. község segélyezéséré, s egyúttal tudatjuk, hogy 
lapunk hasábjait, a befolyandó adakozás nyugtázására 
készséggel megnyitjuk. 

* Gyászhírek. Soltész Lajos magyar-homorogi ref. 
lelkész f. hó 4-én, Arokháti István józsetliázi ref. lelkész 
f. hó 6-án, elhunyt. Béke poraikra ! 

A D A K O Z Á S O K . 
A prot. országos árvaházra: Bognár Endre lo-

vászpatonai ev. leik. 1 frt 50 kr. (Ehhez járultak a 
confirmándusok : Baranyai Istv. 20 kr., Bátsi Sánd. 30 
kr., Bátsi Ján. 10 kr., Berkes Józs. 10 kr., Takács Ján. 
10 kr., Horváth Sánd. 10 kr., Szabó Zsófi 10 kr., Ben-
des Örzse 10 kr., Nagy Zsófi 10 kr.). — Gyikó Ferenc 
török sz.-miklósi ref. leik. nagy pénteken gyűlt persely-
pénzt 3 frt 54 kr. 

A királylehotai leégett ág. h. ev. gyülekezet föl-
segélésére : Ballagi Mór 5 frt, Deutsch M.-féle nyomda 
3 frt. Szerk. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó t u l a j d o n o s : H > r . I B a . l l a . g ' i 3 > * < E ó r . D E U T S C H M . f é l e m ű v é s z e t i i n t é z e t B u d a p e ^ . . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTO-
é s 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Kinizsy-utca 29. sz. I. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyb en h á z h o z h o r d á s s a l s vidékre p o s t a i k ü l d é s s e l 

f é l é v r e i f r t 5 0 k r . , e g é s z é v r e 9 f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 

k i r . p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Hirdetések dija: 
4 h a s á b o s p e t i t s o r t ö b b s z ö r i b e i k t a t á s á é r t 

5 k r . , e g y s z e r i é r t 7 k r . s o r j a . — B é l y e g d i j 

k ü l ö n 3 0 k r . 

IJSSP Teljes számú példáin.yokilcisLl mindég szolgálhatunk. 

Azon t. előfizetőink, kiknek elöfizetésök 
lejárt annak megújítására felkéretnek. 

A papi és tanitói „meghívók." 
Egy különleges eset szolgál indokul ezen 

soraim megírására — s miután már egy bevégzett 
ügygyei állok szemközt, nem eshetem azon vád 
alá, hogy a nyilvánosság felhasználásával feszé-
lyezni akarnám a hivatalos eljárást, csakis azért 
szólalok fel tehát, hogy ha a Prot. Egyh. és Isk. 
Lap t. olvasói vagy esetleg más prot. hitfeleink 
is gondolkozni vagy épen írni szíveskednének e 
tárgyról, jövőben előfordulható ily kérdések meg-
oldása körül tisztázottabb elvek szerin járhas-
sunk el. 

A nógrádi ág. h. ev. esperesség egyik egy-
háza, Tamási, 1870. vagy 71-ben kántor-tanitót 
hivott meg s meghívó levelében kötelezte őt, 
hogy az anyaegyház iskolájának, s kántori teen-
dőinek ellátásán kivül azon vasár- és ünnepnapo-
kon, melyeken a lelkész három fiókgyülekezetének 
bármelyikében végzi az istentiszteletet, ő az anya-
egyházban szent beszéddel egybekötött istentisz-
teletet végezzen. Kötelezte ezért magát az egyház 
is a szokásos meghívó 4 szerinti fizetés kiszolgál-
tatására, s a hiványt szabályszerűen aláírva válasz-
tottjának kézbesítette. Egy lilialis gyülekezet hívei 
közül azonban a vocatort egy sem irta alá s lőn, 
hogy ennek alapján, bár a kiirt fizetés egy részét, 
a 10 frt készpénzt fizette, másik részének azonban 
az 5 pozsonyi mérőnek (kilo) kiszolgáltatását 
megtagadta. 

Az ügy 1872-ben a can. visitátió, majd az 

esperességi gyűlés, majd ennek, a vocator cson-
kitatlan fentartását kimondó végzése ellen a su-
perintendensi hivatal s végre 1880-ik év október 
havában a kerületi közgyűlés elé került, mely 
jegyzőkönyvének 20. pontja alatt utasítja a nóg-
rádi főesperest, hogy ezen ügyet mindkét fél 
meghallgatása után méltányosság alapján, mielőbb 
elintézze és az eredményt a jövő évi kerületi 
közgyűlésnek bejelentse. 

Nem szólok arról, hogy a kerületi gyűlés a 
nógrádi esperességnek e tárgyban hozott közgyű-
lési határozatáról sem tudomást nem szerzett 
magának, sem azt meg nem semmisítette, illetőleg 
fel nem oldotta, hanem, mintegy első fokulag 
utasítja az esperest — kinek pedig főkötelessége 
a még érvénytelenné nem lett esp. végzéseket 
foganatosítani, hogy az ügyet a méltányosság 
alapján intézze el; nem szólok arról sem, hogy 
az érdekelt tamásii tanitó f. é. április 27-én főespe-
res ur jelenlétében s superintendens ur azon Írás-
beli nyilatkozatának befolyása alatt, miszerint, ha 
békésen ki nem egyezik egyházával, ügyét a kerületi 
gyűlésen nem fogja pártoltatni — egyházával ugy 
egyezett ki, hogy az 5 kila rozs helyett éven-
kénti 7 frt. 50 krt fogad el — volenti non fit 
injuria; — csupán azon kérdést kockáztatom, hol 
kezdődik tehát a prot. lelkészek és tanitók meg-
hívóinak kötelező ereje? ott, és akkor e, midőn 
az az egyházi közgyűlésen kiállítva, felolvasva, 
szabályszerűen aláírva s az esperességi törvényes 
hatóság által megerősítve az illető meghívottnak 
kézbesittetik s általa elfogadtatik r vagy ott és 
akkor, midőn az illető egyház akarja is egyszers-
mind a fizetést teljesíteni ? 



Tény az, hogy a papi s tanitói meghívók 
két oldalú szerződések, melyekben egyrészről az 
egyház szolgáinak, ha nem is egészen részletezett, 
de canonaink és a polgári törvények által előirt 
és korlátozott jogai és kötelességei, másrészről 
azonban az egyházaknak s híveiknek részletesen 
kiirt fizetési kötelezettségei foglalvák — s ezek-o o 
nek érvényét ugy egyházi mint hazai törvényeink 
biztosítják; tény az, hogy egyházgyülekezeteklil 
nem a hitsorsosok azon összegét tudjuk, kiket 
netalán egyik vagy másik lelkész vagy tanitó 
személyes jó tulajdonai által tudna magának hí-
veiül összeszerezni — hanem azon hitfeleket, kik 
akár egy községben őseik szent egyháza szerinti 
hitközösségben élnek, akár pedig több községben 
lakva, a törvényes felsőbb hatóság beleegyezésé-
vel egymással egy közös egyház fentartására 
szerződtek; tény az, hogy meghívásainkat csupán 
egy, mint egész egyházgyülekezettől vesszük s 
nincs jogunk kutatni, mily erejii, vagy mily ter-
mészetű a szerződés, mely az anyaegyház s társ-
vagy fiókegyházai között fenáll, s mely fizetésein-
ket biztositja; tény, hogy meghívóink kötelességének 
nem lehet más próbája, mint az egyház pecsét-
jével megerősített papi, felügyelői, gondnoki s 
presbyteri aláírások, s az esperességi ellenjegyzés; 
már pedig az az egyház belügye, szükségesnek 
tartja e közgyűlésileg eszközölt választásait, min-
den fiókegyház, vagy csupán a közös egyház 
elöljáróival aláíratni; s végre tény az is, hogy a 
tisztviselő nem mondhatja: Toroncza, Podrecsány 
vagy Gergelyfalva fiókegyháztól megvonom szol-
gálatomat, miután nem az egyesekkel, hanem az 
egészszel szerződött. Mi módon tagadhatja meg 
tehát Toroncza akár az egész fizetést, akár annak 
egy részét, miután a választás alkalmával sem az 
iránt nem tett törvényes lépéseket, hogy a tamá-
sii egyház kötelékéből kilépjen, s más egyházhoz 
csatlakozzék; sem az iránt, hogy a vele fenálló-
szerződést módosítsa? avagy a }>nem akarom* 
is törvényerővel bírjon már egyházainkban, szem-
közt őseink meg nem másított szerződéseivel ? 
megengedhető e autonomiánk szégyenére, hogy 
két-három kapcáskodó ^primipilus^ felzavarja az 
egyház belbékéjét s szerődés ellenes statust ké-
pezzen az egyházi statusban ? vagy szabad-e tűr-
nie az egyházak s meghívók épségben tartása 
felett őrködő esperesség- és kerületnek, hogy 

egy következetesen ellenszegülő fiókgyülekezet 
megbénítsa törvényeink hatályát ? Ugy tudom, 
hogy Toroncának hagyományos politikája az ellen-
szegülés, mert 25 év előtt megválasztott derék 
lelkészének meghívóját sem irta alá, bár azért 
fizetését mindig kiszolgáltatja. 

De vagy kötelező a kiadott meghívó az 
egyházgyülekezet minden tagjára, s minden fiók-
egyházára addig, míg a gyülekezeti közösség-
törvényesen felbontva vagy megváltoztatva nincs, 
akár aláirta azt akár nem; vagy kötelezővé lesz 
csupán az aláírás által. Ezen eset megölné a 
testület s alkotmányosság fogalmát, mert népesebb 
gyülekezetekben kötetekre terjedő aláírásokat 
követelne — az pedig a lehetetlenséggel hatá-
ros ; amaz első eset pedig nem engedheti meg 
sem a superintendens urnák „nem pártolhatnám", 
sem a kerületi gyűlésnek „méltányosság alapján" 
kifejezését; — hacsak a hívek szegénysége nem 
volna parancsoló, mely esetnek itt épen az ellen 
kezője forog fen. 

Ha vagy elöljáróim vagy tiszttársaim között 
valakinek kifejtett nézeteimtől elütő nézete van 
meghívóink jogerejéről, s a magunk és egyháza-
ink közötti viszonyról annak közlésével az eszmék 
tisztázása végett sokunkat megörvendeztetne, mert O O ' 

igaz a közmondás: ^raa nekem, holnap neked* s 
>;>quod uni justum, alteri aequum.* 

Holles Dániel, 
d o b r o c s i e v . l e l k é s z . 

T Á R C A . 
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület rendezeti 

javaslata. 
( F o l y t a t á s . ) ' 

De nézzük, mire alapítják a felszólamlók a centra-
lisátió ezen vádját. Ilyetén irányú intézkedések gyanánt 
a következőket látjuk felsorolva : hogy a szórványok, 
leány- s 300 lelket nem számláló anyagyülekezetek vagyo-
nukat maguk nem is kezelhetik, az ezer lélekszám 
alatti egyházak kölcsönt felsőbb engedély mellett sem 
fel nem vehetnek, sem saját egyháztagjaiknak nem 
nyújthatnak még pupillaris biztosíték mellett sem, hogy 
felsőbb engedély nélkül az egyházak nagyobb építke-
zésekbe nem foghatnak, s végül, »hogy mindennemű 
egyházi vagyon a magyarhoni ág. h. ev. egyház kö-
zös tulajdonának mondatik ki.* 

Hogy a javaslat talán túlmerev volt egyes ide 



vágó intézkedéseiben, azt a bizottság a maga védeke-
zésében férfias nyíltsággal maga is beismeri s én is a 
mondó vagyok, hogy ily hatarvonalakat mint ,300 lé-
lekszámon alól* . 1000 lélekszámon felől* felállítani na-
gyon lényeges s egyes egyházakra nagyon sérelmes 
dolog s a XI szep. város tagadhatlanul hathatós példát 
hoz fel a — bártfai német egyházban, mely ma csak 
301 lélelkből állván, már csak 2 lélekkel való további 
apadás esetén 60000 frtnyi tőkevagyonával gyámság 
ala kerülhetne s a leányegyházak nem volnának kivétel 
nélkül az anyaegyház gyámsága ala hozhatók, hiszen 
vannak esetek rá, ha csak kivételesen is, hogy p. o. 
a filiak, (különösen falusi egyházak városi filiái) ugy 
intelligentia, mint vagyon s a tőkék biztos elhelyezhetése 
tekintetében anyaegyházaikat felül is múlják. 

De hogy az ellenőrzés rendszeresítésére történnie 
kell valaminek, mert kivált a félre esőbb helyeken pusz-
tulunk és veszünk, az kétségbe ejtőleg szomorú tény, 
habár nem csodálom, hogy önök ott uraim Eperjesen, 
Kassán, Iglón, stb. szellemi s anyagi segélyforrásokban 
bővelkedő viruló egyházaik ölén rózsásabb színben lát-
hatják a dolgokat. Lehetetlen a mélyen megrendítő ha-
tást a .védirat* ama szavaitól — kivált, ha az ember 
tapasztalásból tudja, hogy azok a valóságnak nagyon 
is megfelelnek-, eltagadni, melyekkel az egyházaknak a 
visszás kezelésből kifolyó vagyoni pusztulás s ennek elle-
nében hathatós óvintézkedéseknek szükségét ecseteli. 
.Nemcsak a superint. egyházlátogatásról előterjesztett 
jelenségek nyomán, de köztudomás szerint is állithat-
juk , hogy egyházaink anyagi helyzete napról-napra 
rosszabb : nem csak az egyház tőkéi vesznek el kellő 
biztosíték hiányában, hanem ezenfelül egyházaink sok-
szor oly kölcsönöket vesznek fel, melyekkel nemcsak 
az egyház, de a hívek tönkrejutását is idézik elő. Ez igy 
tovább nem maradhat.* Azon feltevés ellenében, hogy az 
egyházak, különösen pedig a szórványok önrendelkezési 
jogának megszorítása az áldozatkészségre lehűtőleg 
hathatna, a védirat azon meggyőződést fejezi ki, 
hogy ellenkezőleg mindenki szívesebben teszi le áldoza-
tai oly kezekbe, melyekről tudja, hogy azok közt az ő 
adománya rendeltetési céljától elvonatni nem fog s 
például hozza fel az áldott Gusztav-Adolf egyletet, 
mely nagyobb adományait sokszor attól teszi függővé, 
hogy azok egy altala teljesen megbízhatónak ismert 
egyén felügyelete alá helyeztessenek. S mindezeknek 
alapján szükségesnek tartaná a védirat kimondani lega-
labb annyit, hogy egyhazak ingatlan vagyont venni vagy 
eladni, az egyház vagyonára kölcsönt felvenni s nagyobb 
építkezéseket kezdeni az egyházmegye engedélye nélkül 
ne legyenek feljogosítva s indokolja ezt azzal, hogy 
.vételek s eladásokra helyi vagy személyi körülmények, 
adósság csinalasra a pillanatnyi szükség s nagyobb 
építkezésekre a muló lelkesedés szoktak nem ritkán in-
dokul szolgálni, az egyház közjavának karara*. Bizony 
bizony igen nyomós érvek és mégis — épen a vagyo-
nosabb, a bajt épen azért közvetlen tapasztala bol 

annyira nem ismerő egyhazaink hangulatai ismerve így 
atalanosságban ennyi is nehezen fog a rendezetbe fel-
vétetni. Nem kellene, nem lehetne-e — ezt meg gondo-
lom én — mégis valami censust felállítani, nem a lélek-
szám szerint, mert ez meglehetős önkényes és igazsag-
talan, de másként. Talan senkisem fogja tagadni, hogy 
p. o. Komlóson egy 100 frtnyi kölcsön, egy 100 frtnyi 
vétel vagy eladas vagy épitkezés fontosabb, életbe-
vágóbb s elhibázott intézkedés esetén vészhozóbb lépés 
lehet, mint Dobsinán, Iglón egy iooofrtos hasonló pénz-
ügyi művelet. Nem lehetne-e a coordinatióba azt fel-
venni : hogy >,oly kölcsön, eladás, vétel, épitkezés, mely 
az illető egyház összes vagyonértékének (vagy ha jobban 
tetszik évi budgetjének) ezen meg ezen (szerénységem-
ben nem akarok határozott számmal fellépni) száztóliját 
meghaladja, csak a felettes egyházi hatóság beleegye-
zésével létesíthető ? 

A mi a javaslat azon tételét illeti, hogy ,minden 
egyházi és iskolai vagyon a magyarhoni ev. eai/ház köz-
vagyona11 ezt a védirat úgy kivánja értetni, hogy az 
egyes egyházak és iskolák magán tulajdonjogát sértet-
lenül hagyván, tétessenek intézkedések az iránt, hogy 
ezen vagyon eredeti rendeltetésétől elvonható s mas 
célra fordítható ne legyen. Hogy ez minő további lépé-

| sek utján volna elérhető, azt az ahoz jobban értő jogá 
1 szókra bízom, de hogy csekély egyházi vagyonúnknak 

ilyetén teljes biztosítása életkérdés, azt senki tagadni nem 
fogja, mert hisz senki sem tudhatja, mit hoz a jövendő. 

Ide sorolható még a XI szep. város tiltakozása a 
javaslat azon intézkedése ellen, hogy az esperesség és 
kerület évi költségvetésének hiánylatát a kebelbeli egy-
házakra kivetheti s azokból behajtatja. 

En úgy látom, hogy az egyházak ezen megadóz-
tatásának kérdése körül — jól megjegyzem, hogy lénye-
gében s annak alaki oldalától eltekintve — a javaslat 
alig hoz be valami ujat, eddig nem létezettet. 

Egyházkerületi, s legalább több esperességben 
egyházmegyei célokra is, az egyházak eddig is adóztak, 
— fizették protestáns áldozatkészséggel, ha verejtékesen 

is, az iskolai kerületi segélyt s (ott a hol) az esperes-
ségi adót is, fizették anélkül, hogy magokat autonom 
jogaikban sértve érezték volna. 

Ha a XI város a javaslat kérdéses intézkedése 
ellen mégis oly érzékenyen jajdul fel, ezt én két okra 
vélem visszavihetni. 

Az első ok az, a mit már egyszer érintettem, 
hogy t. i. az esperességi és kerületi kormányzatot — 
főleg az állandó szakosztályok az ő nézete szerint uj 
intézményének behozatala által — költségesnek hiszi 
s így attól tart, hogy az egyházakra majd elvise Illetlen 
adó-teher fog nehezülni s e gondolat a XI várost any-
nyival inkább nyugtalaníthatja, mert abban csakugyan 
igaza van, midőn az egyházak nagy szegénységéről 
panaszkodik. 

Én már kimondtam, hogy ettől nem tartok : kül-
döttségek, szakosztályok (ez utóbbiak miként bebizonyi 
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tám legalább a kerületnél nagyobb számmal, mint 
most tervezve van) voltak eddig is, a 101 §-ban emiitett 
napi dijak alatt pedig nem érthetünk egyebet, mint a 
siiperint. s az egyetemes gyűlésre menő követeknek 
eddig is szokásban volt napi díjjait s nem látok semmit, 
miből a költségek valami tetemes emelkedésére lehetne 
következtetni. 

De van a panasznak más oka is. Sok függ attól, 
milyen formaba öntjük azt, a mit létrehozni akartunk. 
A javaslat szerint az egyh. megyei és egyházkerületi 
pénzügyi bizottság elkészíti a jövő évi költségvetést 
s ennél felveszi a fedezetbe a hiánylatot. Ettől a költ-
ségvetéstől és hiánylattól ijedhetett meg annyira a XI 
város és talán nem egészen ok nélkül. Évi költségvetés 
és a hiánylatnak repartirozása mellett az illető adófizető 
(akár egyén, akár egyház) folytonos bizonytalanságban 
tartatik arra nézve, nem fog-e az uj költségvetésnél 
adója ismét emelkedni s ebben van valami nyugtalanító. 
E „költségvetéstől4 a bizottság védirata IV. 3 pontja-
ban hajlandó az egyházközségeknél elallani s talán el-
maradhatna az a 82 és 110 §-oknál is. Maradjon meg 
az egyházkerületi adó s a hol van, az esperességi, év 
ről-évre a jelenlegi megállapított összegekben, mindad-
dig, míg, mitől nem igen kell egyhamar tartanunk, 
elégtelennek bizonyulna, évről-évre változatlanul ; e 
megszokott terhet az egyházak könnyebb szívvel vise-
lendik, még ha év végével némi fölösleg mutatkoznék 
is az egyházmegye vagy kerület javára, a mi sembar-
ras de richesse^-be még alig hozna bennünket. 

Miben térne el tehát még a tervezet az eddigi 
gyakorlattól ? Talan az egyházak önmegadóztatasi joga 
van megtámadva, mely eddig tiszteletben tartatott ? 
Kérem megnézni a 84 §-t „az egyházkerületi közszük-
ségletre stb. stb. kivetett összegnek mily arányban 
megosztása tárgyában. . . Az anyaegyházak meghall-
gatása után szintén közgyűlésileg intézkedik.4 Épen 
úgy, mint eddig. 

Vagy úgy, de ezen adó karhatalommal is be lesz 
hajtható az egyhazakon, mondja a XI város s utal a 45. 
§-ra. Felkeresem, bele nézek s látom, hogy itt az egyház- j 
tanács hatásköréről van szó s nem mondom, hogy 
irigység szállta meg a szívemet, mert ezt az érzést nem 
ismerem s a derék szepesieket különben is sokkal job-
ban szeretem, semhogy bár miféle rossz indulattal visel-
tessem irántok, hanem annyi mégis igaz, hogy felkiál-
tottam : „boldog kicsiny, de lelkes egyházak ott a Pop-
rád virányos partján, a kik előtt oly hallatlan dolog 
az, hogy az egyháztanács az egyházi adó behajtására 
nézve végszükségből a polgári hatósághoz fordúl.4 

A hierarchicus, bureaucraticus és centralisticus 
irányra vonatkozó vádakon kivül, melyekkel eddig tüze-
tesebben toglalkoztunk, a felszólamlók természetesen a 
javaslat egyébb intézkedéseire is kiterjeszkednek. 

Érdekes az álláspont, melyet a felszólamlók a ja-
vaslatba felvett reformeszmékkel szemben elfoglalnak. 

Hogy a javaslatkészitő bizottság e téren merész 

ujitásokkal állott elő, az csak dicséretére válik, jele, 
hogy magát feladatának magaslatán érezte, s hogy 
szeme előtt tartotta a mandatumát képező (1875 kgy. 
XXXIX. p.) kerületi határozatnak azon utasítását, mely 
szerint kötelességévé tétetett, „az időviszonyok által itt-
ott már túlszárnyalt részleteket a mai igényekhez alkal-
maztatni4 ; hogy e reformtervek erős mozgalmat kel-
tettek fel a felszólamlók között, az ismét épen ezeknek 
válik dicséretére ; hogy a felszólamlók nézetei e tervekre 
nézve egymástól erősen eltérnek, abban semmi csodálni 
való nincs; minden uj eszmével igy van ez, melyre 
nézve a nézeteknek még nem volt alkalmuk kölcsönös 
súrlódás altal tisztulni s megállapodásra jutni. 

Ily reformterveknek nézem én főleg 
a) a (vegyes házasságban élő hitsorsos — továbbá 

önálló s özvegy) nők szavazati jogát, melyet azonban 
a javaslat szerint nem személyesen, hanem csak meg-
bízott férfitag altal gyakorolhatnának, 

b) a képviseleti rendszer behozatalát az esp. és 
ker. gyűléseken és 

c) a választási censust. 
A mi a nők szavazati, illetve képviseltetési jogát 

illeti, erre nézve Eperjes nem érti a szerzők célját, uj 
korteskedésnek útját látja benne és méltánytalanságot 
lat benne azon férfi tagok irányában, kik több ok, pél-
dául elősorolt okból meg nem jelenhetvén a gyűlésen, 
magokat mások által nem képviseltethetik ; Igló a tervet 
részvénytársulati alapszabályokból meritettnek mondja, 
s azt el nem fogadja, de ha, úgymond, már egyszer 
megadatik a nőknek a szavazati jog, miért tagadtatik 
meg akkor tőlök a választható képesség, miért nem 
engedik meg nekik, hogy szavazati jogukat személyesen 
gyakorolják, Tiolott így nem az illető nő fogna szavazni 
hanem tettleg a meghatalmazottnak lesz kettős szava-
zata s holott „ezen intézkedés altal nemcsak a közgyű-
lési ügymenet, a bélyeggel és tanukkal ellátott vagy el 
nem látott, a keresztvonással jegyzett, vagy sajátkezűleg 
aláírt, egyes esetre, vagy átalanosságban szóló felhatal-
mazások megbiralása, illetőleg az igazolás és szavazásnál 
való nehézkes eljárás folytán felette megnehezittetik, de 
mi több, hogy ezen intézkedés által a félrevezetésnek 
és korteskedésnek nagyon is tág kapu nyittatik. A XI. 
város szintén ellene van, figyelmeztetve, hogy ily mó-
don a nők szavazata nagyobb számot tenne ki mint 
valaki gondolná, s féltvén egy uj intézménytől az egy-
ház nyugalmát és békéjét. 

A bizottság a maga védirataban ezen javaslatot 
az egyház terheit közösen viselő önálló nők iránt tar-
tozó méltányossággal, előzményekre — nevezetesen a 
polgári községi választásoknál s kerületünk több egyhá-
zában már is divó gyakorlatra s az Eperjes által is 
hangsúlyozott szabadelvüségre való hivatkozással védi. 

En részemről nem látom be, miért kellene e ja-
vaslat genesisét a részvénytársulatok alapszabályaiig 
viszszavinni. A mai kornak kétségtelenül egyik félreis-
merhetlen áramlata az, hogy a nőnek szűk hatáskörén 



tágítsunk, s a közélet terén se tekintsük őt teljesen zé-
rusnak, mely sem nem oszt sem nem szoroz. Távol 
legyen tőlünk minden solidaritás az emancipátió túlzóival, 
kik a nőt a férfiúnak minden terén való utánzása által 
szende bájából teljesen kivetkeztetnék, s a javaslat ezt 
nem is akarja, mert hiszen ime csak korlátolt jogot 
nyújt neki, de végre is ne feledjü : a protestantizmus 
egyik legnemesb hivatását, hogy megértve a kor köve-
telményeit minden józan reform terén elől lobogtassa 
zászlóját. Ne feledjük továbbá, hogy a nőnek a ker. 
egyházban kiváló hivatás jutott osztályrészül, ő az egy-
ház jövendő oszlopainak zsenge csemete korukban első 
kertésze, az ifjú nemzedék legelső papja, apostola, a 
vallásos érzelmek első ápolója, ne feledjük, a mire a 
bizottság is helyesen emlékeztet védiratában, mennyi 
áldozatkészséget tanúsítanak, s mily tevékenységet fejte-
nek ki nőik az egyház érdekében, p. o. a nőegyletek s 
a gyámintézet terén, s mindezeknél fogva megérdemlik 
ők azt,hogy róla az ő szavuknak is adjunk az egyházban némi 
érvényt. De miért nem engedik meg akkor, hogy a nő is sze-
mélyesen gyakorolja jogát, kérdi Igló. En nem látnék ré-
szemről abban sem valami veszedelmet és mégis helyesbítek 
tartom a képviseitetést azért, mert sok derék nőt épen 
a női szendeség tartana vissza attól, hogy a gyűlések-
ben személyesen részt vegyen, holott képviseltetés utján 
az ilyen is szívesen befog folyni az egyház ügye-
ibe. De miért nem adják meg neki a valaszthatasi ké-
pességet is ? épen azért, mert az emancipatió túlzóival 
nem tarthatunk. Presbyteriális, esperességi, kerületi 
gyűlésekre jarogatni, ott szónokolgatni. ritka nőnek 
volna kedve s a kinek volna, azért, őszintén meg mondva, 
nem tudnék annyira lelkesülni, hogy most lovagjául 
ajánlkozzam s érte annyi tekintélyes, tiszteletem, sze-
retetem annyi méltó tárgyát magaban foglaló egyház 
és testület ellen, mint Eperjes, és a collegium, Igló s a 
többi koronaváros ime lándzsát törjek. Nyomósabb érv 
az, a mit Igló a meghatalmazás igazolása következtében 
megnehezülő ügymenetre nézve mond ; ámde miért 
kellene ezen igazolasnak épen a gyűlés tartama alatt 
történnie? En ez igazolásra nézve egy nagyon egyszerű 
módot ajánlanék. Minden egyház nyitva tartana a lel-
kész vagy felügyelő vagy más megbízott kezénél egy 
könyvet, melyben a szavazattal biró nők s képviselőik 
nyilván tartatnának, a könyv vezetőjénél; ily megbízó 
nő s megbízott férfi tag személyesen jelennének meg 
beiratkozás végett az erre kitűzött időben s a közgyű-
lésen ezen nyilvántartási könyv, minden időkésedelem 
nélkid megadna a kellő felvilágosítást. Úgyde „nem a 
nők szavaznának, hanem a megbizott bírna tényleg 
kettős szavazattal*. Ennek a sorok közötti értelme az, 
hogy a megbízott nem megbízója szellemében szavaz-
hatna s ez all ; csak hogy ennek minden választó ki 
van téve képviselőjével szemben, s ha az illető nőnek 
bizalmat az ő képviselője eljatszotta volna, amannak 
egyszerűen csak újból meg kellene jelennie a nyilván-
tartasi könyv vezetője előtt, töröltetni megbízottja nevét 

s más nevet íratni bele, és pedig minden indokolási 
kötelezettség nélkül. s Úgyde akkor meg kellene a férfi 
tagoknak is adni a jogot, hogy magukat a közgyűlésen 
képviseltethessék?!' Én nem is látnék benne semmi 
nehézséget, hogy megadjuk, ha t. i. az illető alavetné 
magát szintén azon formaságnak, hogy a nyilvántartási 
könyv vezetője előtt megjelenjen s megbízottjának nevét 
bejegyeztesse s hasznát vehetnék legalabb azok, kik 
valamely fontos ügyet tárgyalandó gyűlés idejére kény-
telenek szintén fontos magán ügyben hazulról eltávozni. 
„De hát a betegek nem vehetik hasznát, ők nem jelen-
hetnek meg a nyilvántartási könyvvezetőjénél?!* Igaz 
s én őszintén fogom őket azért sajnálni, de kivételt 
tenni s tőlök az írásbeli meghatalmazást elfogadni mégis 
nagyon meggondolni való dolog volna épen az Igló 
által felhozott alapos aggályoknál fogva, s végre is az 
illető beteg belé fog nyugodni, mert nagy külömbség 
van a közt, valamely jogot kivételesen egyszer, különös 
incidens folytán nem gyakorolhatni s a közt, hogy e 
jogtól teljesen meg legyünk fosztva. 

Úgyde hátra van még a legnyomósabb aggály, 
hogy t. i. az által a korteskedésnek tág kapu nyittatnék. 
En pedig erre csak azt mondom, hogy az asszonya vdlo-
qatja: a szelíd, gyöngéd természetű nő nem korteske-
dett eddig s nem fogna korteskedni ezentúl sem, a mi 
pedig a „határozottabb characterű® nénikéket illeti, kor-
teskedtek azok eddig is; vagy talan csak mi volnánk 
azok, a kik a választásoknál „a női befolyásnak hírét 
nem hallottuk volna* ? Bizony-bizony, a vágy, hogy aka-
ratuk érvényesüljön, meg volt Eva anyánk leányainak 
nagy részében annak előtte is, s mindig jobb, ha meg 
van nekik a mód adva, hogy azt az önallóan legalabb 
megengedett uton is érvényesíthessék. 

( V é g e k ö v e t k e z i k ) . 

Quidam. 

A munka kezdetén. 
VI. 

S á r k e r e s z t u r , 1 8 8 1 . a p r i l 2 5 . 

A mi nagyon is reális korunkban egyátalaban 
nem lephet meg, még az ideális célokért küzdő lelkész-
társak ajkairól sem, az ilyenforma nyilatkozat: „Szép, 
szép az a lelkipásztori látogatás, dehát mi szükség van 
arra hazánkban, mit ér, mit használ az a mi népünknek ? 

Részemről azt gondolom, hogy a mi vallás-erkölcsi 
s társadalmi életünk számtalan fogyatkozásai elég meg-
győző indokul szolgálnak arra nézve, hogy a magasztos 
hivatásán egész lélekkel csüggő lelkipásztor minden kö-
vet megmozgasson, s igy a lelkipásztori látogatásokat 
is lehetőleg gyakorlatba vegye, a józan vallásosság és 
tiszta erkölcs terjesztése, ápoLsa érdekében. Hogy mi 
haszna lesz a lelkipásztor ezen fárasztó munkajának 
hazankban, a mi különleges viszonyaink közt, azt ter-
mészetesen csak több évi lelkiismeretes és kitartó mű-
ködés után lehet majd alaposan megitélni. De micsoda 



lelkész az, a ki mindenütt csak a kézzel fogható haszonra 
néz, a kit nem azon szilárd hit és meggyőződés vezérel 
nemes, de nehéz pályáján, hogy az altala elhintett mag-
vak sohasem veszhetnek el egészen, hanem az egyik 
vagy másik szivben termékeny talajra találnak, s ha 
mindjárt nem is, de egyszer mégis csak meghozzák ti-
tokban vagy nyilván nemes gyümölcseiket! ? . . . 

De bármilyen szép eredménynyel kecsegtessen is 
a lelkipásztori látogatás gyakorlása, téves lenne azt 
hinni, hogy csupán az altal népünk hit- és erkölcsi életét 
teljesen ujjá teremthetjük. A megrögzött rossz szokáso-
kat, bűnöket levetkőzni nem oly könnyű; az elfásult 
szívekben szeretetet és lelkesedést gerjeszteni vallás és 
egyház iránt, sokszor emberfeletti erőt kiván. Azért a 
lelkipásztornak ki kell terjesztenie figyelmét nemcsak a 
nagyokra, hanem egyszersmind gyülekezete serdülő' nem-
zedékére is. A gyermek szíve még fogékony, hajlítható, 
nemesíthető; az ifjú lelke telve lelkesedéssel, a szép és 
jó iránt s csak az kell, hogy legyen valaki, a ki bánni 
tudjon a fiatal csemetékkel s az ifjúság keblében foly-
tonosan élessze s maradandóvá tegye a nemes és szent 
dolgok iránti szeretetet. 

Ennélfogva lelkipásztori teendőim nem kevésbbé 
fontos részét képezi a lelkipásztori latogatáson kivül: 
a gyermek és a felnőtt ifjait, vallásos oktatása is. 

Protestáns egyházunk kiváló gondot fordított élé-
től fogva s kell, hogy fordítson ezután is tanintézeteire, 
különösen pedig népiskoláira. Magam is elsőrendű köte-
lességemnek tartom, hivatalos állásomból is kifolyólag, 
lelkiismeretesen felügyelni arra, hogy gyülekezetem 
iskoláiban mindenek ékesen és szép rendben legyenek. 
Meglátogatom azokat gyakrabban, jegyzésbe veszem s 
pótolni igyekszem a hianyokat, méltánylom a növendé-
kek előmenetelét, a tanítók buzgalmát s átalában 
mindent elkövetek tanügyünk emelése, felvirágoztatása 
érdekében. De e mellett szüntelen szemem előtt tartom 
azt is, hogy én, gyülekezetünk ezen veteményes kertié-
nek, az iskolának, nemcsak administratora, hanem egy-
szersmind lelkipásztora is vagyok A nélkül, hogy a 
többi tantárgyakat mellőzném vagy elhanyagolnám, ér-
deklődésemet első sorban mindig a vallás tanítása veszi 
igénybe. Mert azt gondolom, hogy ha valahol, ugy a 
vallás tanításánál kell leginkább figyelnünk arra, hogy 
a gyermekek necsak tudják, hanem meg is értsék, mi 
több : át is érezzék a tanultakat. A lelkipásztor már, ha 
van egy kevés paedagogiai ismerete is, a legsikeresebben 
közreműködhetik látogatásai alkalmával ez üdvös célok 
elérésére. En legalább soha sem mulasztom el a növen-
dékektől a gyermekek legnagyobb barátja, a jézus fe-
lől kérdezősködni s aztán az ő szép példáját lelkökre 
kötni, gyönyörű mondásait elméjükbe s szivökbe vésni. 
A közönséges életből vett példák is felette jótékony 
hatással vannak a gyermeki fogékony kebelre. Egyes 
konkrét tárgyak természetének, sajátságainak feltüntetése 
s mas targyakkal való összehasonlítása altal a növendé-
keket figyelmessé tehetjük a dolgok magasabb rendje, 

az Isten jósága és bölcsesége iránt. A szülők, tanitók, 
az emberek és Isten iráuti szeretet és hála mély érzel-
meinek felköltésére s általában a gyermeki gyöngéd ke-
dél)' nemesítésére száz meg száz mód és alkalom kínál-
kozik : csak az kell, hogy legyen bennünk egy kis 
lelkipásztori hivatás s mellé paedagogiai tapintat. Erre 
pedig, ugy vélem, mi kezdő lelkészek is, szert tehetünk 
lassan-lassan, csak akaratunk legyen hozzá. 

Azonban, ha egyházunknak buzgó tagokat s a 
hazának életrevaló polgárokat akarunk nevelni, gondos-
kodásunkat ki kell terjesztenünk az iskolából kikerült 
mindkét nembeli felserdült nemzedékre is. 

Különös, hogy míg külföldön az ifjúság vallásos és 
erkölcsi nevelésére minden lehetőt elkövetnek, nálunk ugy 
szólva semmi gond sincs arra fordítva. De ideje, hogy 
e kérdésről mi is komolyan gondolkozzunk, sőt necsak 
Írogassunk, hanem tegyünk is már valamit. Kezdje meg 
haladék nélkül s tartsa minden lelkipásztor elengedhetlen 
kötelességének a felnőtt ifjak vallásos oktatását. 

De miként történjék ez ? . . . Mert lehet a val-
lásos oktatásnak számtalan módja, s e becses lapok ha-
sábjain csak nem régiben volt ismertetve, az úgyneve-
zett „angol rendszer szerinti vasárnapi iskola." Legyen 
szabad azért elmondanom, hogyan kezdtem én e fontos 
téren a munkához ? 

Ez év első napján a szószékből értésére adtam a 
gyülekezetnek, hogy a következő vasárnap délután meg-
kezdem s a téli hónapok alatt szakadatlanul folytatni 
fogom a 12—20 éves mindkét nembeli ifjúság vallás-
erkölcsi oktatását és pedig a templomban, a délutáni 
istenitisztelet végeztével. E kijelentés nagy sensatiót 
keltett az ifjú nemzedék soraiban s a szülőknél, a kik-
nek lelkére kötöttem, hogy gyermekeiket az oktatási 
órákban való részvételre serkenteni és kötelezni el ne 
mulasszák. Az első alkalommal igen szép számban jelen-
tek meg, az ifjak ugy mint a szülők. Az egyszerű kö-
nyörgéssel végzett istenitisztelet után a növendék ifja-
kat az első padokba ültetve mindenekelőtt elénekeltük 
a „Jövel szent lélek Úristen4-t. Ezután egy rövid imában 
Istennek segedelmét s a szülők és gyermekekre áldást 
kérve, hozzáfogtam a munkához. Utaltam elsőben is ez 
összejövetelek fontosságára ismételten is szívökre kötve 
ez ügyet ugy az ifjaknak, mint azok szüleinek. Aztán 
kezembe veszem a bibliát s elkezdek kérdezősködni e 
könyv felől. Nagyon egyszerű dolgokra reflektáltam, 
mégis csaknem minden kérdésem felelet nélkül maradt. 
Fajdalom, e tapasztalat után nagyon is könnyű volt a 
híveknek ad oculos demonstrálni e valláserkölcsi oktatás 
szükségességét. 

Majd felolvastattam az uj testamensomból Jézusnak 
a talentumokról mondott példázatát (Máté 24, 14 — 30), 
a nehezebb helyekhez mindenütt rövid magyarázatot 
adva. S most jött a tnlajdonképeni lelkipásztori teendő : 
a valláserkölcsi oktatás munkája. Elszámláltattam egyik-
kel is másikkal is azon testi és lelki talentumokat, me-
lyekkel Istentől bőségesen meg vagyunk áldva, figyel 



meztetve azok kimondhatlan becsére, helyes irányban 
való használására. Egy-egy szerencsésen eltalált kérdés 
s arra adott naiv, de igaz felelet sokszor az egész hall-
gatóságot felvillanyozta. Igy p. u. rátértünk a többek 
közt arra is, hogy az emberi szem mily megbecsülhet-
len ajándéka az istennek. „Lássátok, folytatám — ez is 
egy talentom, egy nagy kincs, melyet lehet jóra és 
rosszra használni egyiránt. Mondd meg, édes leányom, 
mennyiért adnád nekem e kincset, a te két szemedet?* 
A leány hallgat. „Talán nem érted ? Azt kérdem, meny-
nyiért engednéd meg hogy p. o. a szemed világától 
megfosszanak ? . . . Száz vagy ezer forintért megenged-
néd-e?* . . . . Nem engedném biz' én, feleié a lányka 
a világ minden kincseért sem ! — „Lám lám ! és az 
emberek mégis szegénységről panaszkodnak, pedig ime 
a szem, fül, kéz, stb. mily roppant kincset képviselnek, 
hát még a lélek és annak felséges tehetségei 1 . . . De 
milyen sokan vannak ma is, kik ezen talentumokat nem 
értékesitik vagy épen rosszra használják! stb. stb. Ön-
kéntelen jött ezek után, hogy a gyermekek és ifjak 
különféle hibáit egyenkint elősoroljam s azoknak elha-
gyására serkentsem az ifjú hallgatóságot ugy mint a 
felnőtteket. Ének és tanulás utáni ima zárta be az első 
összejövetelt. 

A második vasárnap délután, a mint előre is vár-
ható volt, az ifjúság sorai kissé megritkultak. A hivek 
annál nagyobb számmal maradtak benn a templomban. 
Legelőször is tehát ezekhez fordultam, kérve, figyel-
meztetve őket, hogy küldjék föl gyermekeiket, mert itt 
bizonyára nem tanulnak rosszat. Aztán a bibliai egyes 
könyveket ismertettem tovább s magyarázatra felvettem 
Máté IV. I —10. verseit (Jézus megkisértetése). A rö-
vidre fogott magyarázat után figyelmeztettem az ifjakat 
azon számtalan kísértésekre, melyeknek minden lépten-
ki van téve az ember s legkivált az ifjak és leányok 
a szolgálatban, a nagy városokban, a katonaságnál stb. 

A következő alkalommal az ó testamentomi tör-
téneteket elevenítettem föl ifjú hallgatóim emlékében. To-
vábbá magyarázatra fölvettem Máté XXI. 15—22 ver-
seit (a császár adójáról). Ezzel kapcsolatban, mint lelki-
pásztor utaltam, az isten és király iránti tartozáson felül 
a szülők, testvérek, tanítók, lelkész, elöljárók s általában 
a nagyobbak iránti kötelességek teljesítésére. 

Ilyenformán próbálgattám én gyülekezetem re-
ményteljes ifjú tagjait a vallásos és erkölcsi igazságokban 
oktatni, minden jóra és szépre serkenteni s a vallásos 
buzgóság szent tüzét keblökben ápolni s ha lehet, ma-
gasra t ellobogtatni Előbb egyes bibliai szakaszokat 
olvastattam később a biblia olvasását egészen mellőzve 
az ó- és ujtestamentomi történeteket, majd az iskolában 
tanult ker. vallás- és erkölcs-tudomány főbb igazságait 
vettem fel magyarázat és vallás erkölcsi oktatás végett. 
Tapasztalva, hogy az ifjak egy része nagyon fél az 
examinatiotól s ezért el sem jő inkább, később ritkábban 
s inkább csak figyeleinkeltés végett tettem föl kérdése-
ket, melyeki e kiki felelt vagy nem felelt tetszése szerint 

A komolyabb fejtegetések közben ki-kitértem néha mu-
latságosabb dolgokra is, az életből vett példák, elbe-
szélések, adomák által nevetségessé téve az emberi 
gyarlóságokat s bűnöket. Csakhamar örömmel tapasz-
taltam, hogy az érdeklődés nőttön nő az ifjak (legalabb 
is 30-an) minden vasárnap délután ott vannak, sőt a 
szülök s a templomi közönség is nagy türelemmel és 
odaadással kisérik lelkipásztori működésemet. E körül-
mény nem csekély mértékben fokozta az én buzgalmam 
s kitartásomat is annyira, hogy sokszor (a kelletin tul) 
másfél óráig is egész keddvel forgolódtam a lelkipász-
torkodás ezen valóban fontos és hálás mezején. 

Ez összejövetelek sorát február végén már félbe akar-
tam szakítani, de latva a fokozott érdeklődést, örömmel 
folytattam egész virágvasárnapig. Összesen 14 összejö-
vetelünk volt, a melyek jótékony hatása, meg vagyok 
róla győződve, el nem maradand. Arra, hogy nyári va. 
sárnapokon is összejöjjünk, vajmi kevés kilátásom lehet, 
pedig a téli hidegek sokat visszatartanak a templomtól. 
Ugy vélem azonban, hogy ezen téli összejövetelek által 
is mind jobban el lesz érve a kivánt cél: az ifjúság 
vallásos érzületének fokozása, erkölcsi komolyságának 
ápolása és fejlesztése. 

Ilyenformán kísérlettem meg tehát gyülekezetem-
ben a felnőtt ifjak vallásos oktatását. Elismerem, hogy 
az általam követett rendszer s általában lelkipásztori 
eljárásom sok tekintetben hiányos, de hisz most csak a 
munka kezdetén vagyok: pár évi gyakorlat könnyen 
kipótolhatja azt, a mi még hiányzik. Minden kezdet ne-
héz. Annyit azonban, ugy vélem, már most is mond-
hatok, hogy holmi kikérdezéssel, professoros pedante-
riával kisérteni meg az ifjúság vallásoss oktatását, 
célravezető soha sem lesz ; valamint falusi viszonyaink 
közt kivihetetlen az angol rendszer szerinti vasárnapi is-
kola is : hanem igenis, csak akkor fog lendületet venni 
hazánkban a felnőtt ifjak vallás-erkölcsi nevelésének 
nagy fontosságú ügye, ha minden lelkipásztor elenged-
hetetlen kötelességének tekinti, legalább a téli hóna-
pok alatt, gyülekezete ifjabb tagjait a vasárnap dé-
lutáni istenitisztelet után a templomban fennmarasztani 
s azokat mint a gondos atya, gyermekeit hasznos isme-
retekben oktatni, szivökbe a szépnek, jónak és igaznak 
szeretetét beoltani, egyszóval leiköket a mennyei dolgok 
felé irányozni. Ez az egy szükséges dolog. 

Lcvay Lajos. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Channing müveinek legújabb kötete."') 

Nem régiben bocsátották közre az unitárius taná-
rok Channing Ellery Vilmos, „ Tökéletes Elet1 cimű mun-

*) Channing Ellery Vilma* válogatott müvei. Angolból fnrHii 
júk cs k i a d j á k a/, u n i t á r i u s t a n á r o k . VI . k ö t e t . A Tökéletes Élet. A r a 
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káját, mely magyar nyelven megjelent összes mü-
veinek egyszersmind zártkötetét teszi. Az álláspont, 
mely szerint a »Prot. Egyh. és Isk. Lap*, a ke-
resztyénség bármelyik mezején létrehozott figyelemre 
méltó szellemi terméket valláskülönbségi tekintet nélkül 
méltányolni szokott, önként hozza magával, hogy külön 
cikket szenteljünk e halhatatlan amerikai pap és iró jel-
zett szép müvének. Es ezt annyival inkább kell tennünk, 
mert Channing bár theologiai nézletében unitárius volt, 
szelleménél és gondolkozásánál fogva az összes keresz-
tyénségé ; születése ioo-ik évfordulóját is a mult évben 
Amerika és Anglia összes keresztényei ünnepelték Channing 
minden irataiban a keresztyénség egyetemes elvei az uralko-
dók. Még a midőn napi kérdéseket is tárgyal, mint a 
rabszolgaság eltörlése, tárgyalása nem egyéb mint a ke-
resztyénség elveinek alkalmazása. Az előttünk levő kötet-
ben foglalt beszédek, melyeket Ch. utolsó éveiben írt 
s igy azok legérettebb gondolatainak közlése, egyenesen 
a keresztyén tökéletes élet fejtegetései emez élet két 
alkotó eleme : a hit és erkölcs szempontjából. PL beszé-
deket Channing hatrahagyott irataiból unokaöcscse és 
emiékirója : Channing Henry Vilmos válogatta ki és bo-
csátotta közre a következő sorrendben : I. Az emberben 
levő vallási elv. II. Az Isten kijelentve a világ egye-
temben és az emberiségben. III. A közös Atya. IV. Az 
Atya szeretete az emberek iránt. V. Az élő Istenben 
való bizalom. VI. Az élet Isten adománya. VII. Az 
élet valódi célja. VIII. A vallás tökéletesítő ereje. IX 
Jézus Krisztus a mi testvérünk, barátunk és szabaditónk. 
X. A keresztény vallás lényege. XI. A keresztyénség 
célja a tökéletes élet. XIII. Az egyetemes egyház. 

E beszédek ismertetését igen megkönnyíti a Fe-
renc József püspök ur által irt szép előszóban közlött 
tartalom. Az első beszédben Ch. az alapot rakja le a 
felemelendő épülethez s tárgyalja az emberi természet-
ben levő vallási elvet s azt mint a tökéletesnek szeretetét 
határozza meg, s ebből ezt következteti, hogy az élet 
célja a tökéletesség, melyet csak az élő Istennel való 
élő közösség által lehet elérni. A második beszédben a 
végtelen lénynek a világ egyetemben és az emberiségben 
nyilvánuló tökéletességeiben való önkijelentését tárgyalja 
s ebből azt a tanúságot vonja le, hogy az Istenimádás 
a léleknek a maga eredetéhez felemelkedése. A harma-
dik beszédben Ch. lelke felemelkedvén Istenhez, őt mint 
közös Atyát szemléli, kinek örökszeretete részrehajlás és 
megkülönböztetés nélkül kiterjed az emberiség nagy 
családjában élő minden gyermekére. E bészéd örömtel-
jes profétiája, hogy az egyetemes emberiséget elkülönítő 
válaszfalak egykor eltöröltetnek és az egész földön egy 
boldog család fog lakni. A negyedik beszéd a végtelen 
világ teremtőjét és fentartóját mint az egyesek atyját 
tünteti fel s kifejti ama törvényeket, melyek által a leg-
magasabb szellemek, az emberi nem és az egyes lelkek 
elválhatlanul össze vannak egymással fiizve egy halha-
tatlan szervezetben, melynek központja a mindenek 
Atyjának élő szeretete. Az ötödik beszédben Istennek az 

egyes emberekre is kiterjedő szeretetéből ama lelkesítő 
igazság van levonva, hogy bár gyarló és véges teremt-
mények vagyunk, mégis teljes bizalmunk lehet az iránt, 
hogy a legtökéletesebb lény célja, minket a határtalan 
jóság örök pályáján az ő tökéletessége részeseivé tenni. 
A hatodik beszéd arra int, hogy az életet az abban 
talalható jók számos formaival együtt Isten adományának 
tekintsük. E beszédben Channing egyik legjellemzőbb 
meggyőződését fejti ki, mely szerint a mindent éltető 
isteni immanentia mellett szellemi nevekedésünkre ne-
künk is szükséges egyénileg szüntelen keresni és meg-
nyerni az isteni hatalom segélyét. A hetedik beszédben 
Ch. az élet célját határozza meg, s megmutatja, hogy 
az emberi természet Összes hajlamai, a tapasztalat min-
den formai azt bizonyítják, hogy az élet egyedüli célja, 
mely a lélek határtalan vágyakozásai kielégítheti, s az 
emberben az isteni eszményt valósithatja: a szellemi 
tökély. A nyolcadik beszéd kifejti a szellemi tökély 
eszményének két legfőbb formáját: az erkölcsi tisztasá-
got és az értelmi épséget. E beszéd célja ugy tünteti 
fel a vallást, mint egyetemes éltető és világosító erőt. 
Itt adja elé Channing a maga felfogását a tökéletes 
életről, mely szerint az a tiszta jóság szépségében és 
összhangjában nyilvánosul. A kilencedik beszédben Ch. 
a Jézus Krisztus, mint az eszményi tökély megtestesitése 
és képmása iránti érzelmeit tárja fel s megragadó hév-
vel szól Krisztusnak, mint szeretet testvérünknek, bará-
tunknak és szabaditónknak az emberies nemes érzelmet 
előmozdító befolyásáról. A tizedik beszédben, miután a 
tökéletes élet iránt Jézus szellemében és befolyásában 
az emberi nemnek adott Ígéretet Channing beteljesülve 
latja lenni, a keresztyén vallás legbensőbb lényegét tag-
lalja, bebizonyítja, hogy a keresztyén vallas központi elve 
a jóság, melynél sem az égen, sem a földön nagyobb jót ta 
lálni nem lehet. S végül arra serkent, hogy a keresztyénség 
e tiszta nemes és nyílt formáját alkalmazzuk korunk 
politikai és társadalmi mozgalmainál is minden nemzeti 
különbség nélkül. Kifejtvén, hogy nem várhatunk más-
ként idvességet, mintha elsajátítjuk Jézus isteni szerete-
tét, a tizenegyedik beszédben a dogmatika theologia felhőin 
felülemelkedve rámutat istenre, mint a kinek legfőbb 
dicsősége abban a jóságban áll, melylyel az emberiséget 
körül öleli. Végül a tizenkettedik beszédben prófétai 
lelkétől elragadtatva, viziók hónába emelkedik s felma-
gasztosult hittel vallja, hogy a menyben és földön levő 
keresztyének egy családot alkotnak közös fejük a Jézus 
Krisztus alatt, kinek nincs szentebb elhivatása megdicső-
ült állapotában is, mint hogy barátait és testvéreit egy 
egyetemes egyházban egy tökéletes községgé szervezze 
a világegyetem folyton terjedő szépsége s az isteni 
jelenlét állandó fénye mellett. 

A hitnek, a vallásosságnak és a tiszta erkölcsi 
érzületnek ama benső, intensiv ereje, mely e beszédek-
ben nyilvánul, egyaránt leköt, magával ragad és az ihlet 
magasztos régióiba emel föl. Ez teszi e beszédeket gyön-
gyökké, az eszmei dúsgazdag tartalom, a szellem, a 



minden soron elömlő keresztyénies igaz hangulat. Nem 
a rethorikai formák hatására van bennök számitva, mely 
hatás többnyire csak pillanatra terjedő, hanem hogy 
felköltve a lélek szunnyadó erőit annak egyszersmind 
isteni eledelt nyújtsanak és azt az égi mezők kristály 
tiszta vizeinél legeltessék. Ha nem is egyeznénk mindig 
Channinggel kifejezett nézeteiben, lelkünk lelkével az összes 
emberiséget átható nagy érzelmekben mindig találkozni 
fogunk s vele mindig felbuzdulunk a kereszténység örök 
szépségű elvei mellett, s főleg ha tudjuk, hogy a ki 
nekünk beszél, saját szellemi és erkölcsi életét prédikálja. 
Channing előadása a szószéken nem volt csillogó, de 
mint stylje, mindig méltóságteljes és mélyre ható. Eme 
méltóságteljesség, érzelmeinek közvetlen felbuzdulása, 
elveinek egyetemes volta és tanításával összhangzó élete 
volt az a bűvös erő, mely a független, szabad amerikai 
federal-streeti gyülekezetet arra indította, hogy külön-
ben igénytelen kinézésű papja előtt, midőn európai út-
jából visszatért s templomában először megjelent : mint 
egy ember állott fel határtalan tisztelete kifejezéseül. 
E tulajdonok biztositjak Channing hatását korunkra 
és a jövő időkre nézve is. Amerika rövid fenállása óta 
sok kitűnő férfiút szült, államférfiakat, költőket, tudóso-
kot : Washington, Lincoln, Longfellow, Emerson ismert 
nagy nevek a mivelt emberiségnél. S ezek mellett áll 
Channing neve az apostoli vonalon. Hazánkban legelő-
ször (1863. Sárospataki Füzetek) Szász Károly nagynevű 
költőnk ismertette az amerikai apostol életét és iratait. 
Azóta az unitárius papok és tanárok bizonyos időközök-
kel egy-egy kötetet ültettek át irodalmunkba s most a 
szép és hasznos vállalat a Tökéletes Klet közre adasával 
befejezést nyert s ma Channing összes müveit, kivéve a 
speciális viszonyokra vonatkozókat, magunkénak mond-
hatjuk — van magyar Channingünk. Vallási irodalmunk 
hálás köszönettel és elismeréssel adózhatik a buzgó 
fordítóknak, hogy ez átalakító befolyásra hivatott mű-
veket jó magyar fordításban nálunk közkincscsé tették, 
hogy nemzetünk szellemi életének idealisabb irányban 
való emelésére, magasabb színvonalú keresztényiesülésére 
mindenütt hathassanak. Kossuth mondotta volt a nagy 
angol nemzet előtt, »hogy kereszténység van, de keresz-
tény nemzet még nincs." Ezt bátran elfogadhatjuk ma-
gunkra nézve is. S lelki művelődésünk elősegítésére 
Channing egyike a legnagyobb mestereknek. Korunk 
materiaiistikus áramlatai s kicsinyes felekezetiességeink 
közepett ily apostoli, prófétai szellemekre van szüksé-
günk, kik a legnagyobb mester tanításait, az Istenben 
való hitet, az Isten és emberek iránti szeretetet magasz-
tosságukban és egyetemes voltukban hűn és igazán tol-
mácsolják. S épen ezért ajánljuk Channingnek most 
megjelent és összes műveit mindeneknek, kiknek keblé-
ben fajunk és az egész emberiség magasabb szellemi 
érdekei iránt az igaz lelkesedés szent tüze lobog. 

B E L F Ö L D . 
A tiszáninneni ref. egyházkerület tavaszi 

közgyűlése. 
( V é g e . ) 

Megállapodásra jutván egyházkerületünk a zsinat 
megtartása s az abban leendő részvétele felett, a zsi-
nati képviselők megválasztási módjáról kellett gondos-
kodnia. Az e végett kiküldött bizottság két módot 
ajánlott, azt nevezetesen, hogy vagy az egyházkerületi 
főbb hivatalnokokhoz hasonlóan, az összes egyházak 
szavazata által választassanak, vagy pedig az egyház-
megyék külön alakuljanak választó kerületekké. Bár a 
zsinat természetének az előbbi választási mód lett volna 
inkább megfelelőbb, egyházkerületünk az utóbbit fo-
gadta el. 

Mindjárt ez után egy szintén fontos ügy, az uj 
papvalasztási törvényekre az egyházmegyék részéről 
beadott vélemény került targyalás alá. A bírálat végett 
kiadott tervezetnek egyetlen lényeges pontja volt, a 
8-ik, a melyben elvűi kívántatott volna kimondatni, hogy 
az egyházaknak nemcsak halál által történt üresedés, 
hanem változás esetében is korlatlan választási joguk 
legyen. Az egyházmegyék általában ellent mondottak 
e változtatásnak s addig, míg a zsinat e tekintetben is 
tesz valamit, az eddig alkalmazásban levő papvaiasztás 
törvények maradnak jövőre is érvényben. 

Szintén két napi tanácskozást vett igénybe annak 
a küldöttségnek kimerítő és mélyreható jelentése, mely 
mar régibb idő óta működik a sárospataki főiskola 
anyagi ügyeinek rendezésében és végleges lebonyolí-
tásában. Ez jelentette, hogy az évek óta húzódó tégla-
gyár ügye elintéztetett; a főiskola tulajdonát képező 
ispotály-épületre 4 ezer forintért vevő ajánlkozik, az 
úgynevezett Kun-féle birtokra vonatkozólag a haszon-
béri szerződés az illető bérlővel megköttetett, ajánlólag 
terjesztvén fel egyszersmind azon haszonbéri szerződést 
is, melynek értelmében, a györgytarlói birtok, előnyös 
feltételek mellett, husz évre bérbe adatik Fráter Sándor 
urnák. Mindezen jelentést helyeslőleg vévén tudomásul, 
egyházkerületünk az abban tett intézkedéseket jóvá-
hagyta és megerősítette s köszönetét fejezvén ki a bi-
zottságnak valóban nehéz és nagy munkájáért, újólag 
felkérte, hogy tovább folytatván működését, szívesen 
tett Ígéretéhez képest, adjon kimerítő javaslatot arra 
nézve, hogy mi módon lehetne a főiskola anyagi ügyeit 
ezutánra minél pontosabban és előnyösebben kezelni. 

Mult évi őszi közgyűlésünk egy tervezetet fogadott 
el s adott ki véleményadás végett az egyházmegyék-
nek, a mely tervezet, az egyházkerület felügyelete s 
pártfogása alatt alló miskolci főleánynövelde újra ala-
kulásai célozta volna. Az intézet nagyobb mérvű 
fejlesztése a krajcáros adózás bizonyos nemére lett 
volna fektetve ; de az egyházmegyék bármennyire elis-
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merték is az intézet szükséges voltát, általaban ellent 
mondottak az ilyen teher elvállalásának, miért is, 
tapasztalván egyházkerületünk a nyilvánosan is kifeje-
zett vonakodást, egyelőre jobb időre halasztotta el ez 
ügynek végleges rendezését s meghatározott kulcs nél-
kül való adakozásra fogja e célra felszólítani az egy-
házakat. 

Ezek után számos egyházmegyei felterjesztések és 
felebbezési ügyek intéztettek el, melyek között legna-
gyobb érdekeltséggel kisértetett a vajdácskai lelkész-
választás, melyet az illető egyházmegye megsemmisített, 
egyházkerületünk pedig, nem látván a megsemmisítésre 
elegendő okot, helyben hagyott és megerősített. 

A tanácskozási idő már igy hosszura nyúlván, a 
sárospataki főiskola szellemi ügyeire vonatkozó intézke-
dések megtétele különben sem messzire eső nyári köz-
gyűlésünkre halasztatott. 

Mitrovics Gyula, 
e g y h . k e r . a l j e g y z ő . 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

Francia prot. egyházi lapokból. 
(K. P.) A „Le Gkristianisme au XlX-e siecle' mult 

ápr. 15-diki számából a következő érdekes közleménye-
ket emeljük ki : 

Montaubanban közelebb fiókja alakult a »Société 
des Missions de Paris-nak. A szervezkedés indítványozója 
Coillard lelkész volt, ki ezelőtt Afrikában a Limpopo és 
Zambéze folyók mellékein volt hittérítő, ma pedig otthon 
Franciaországban a bel-misszió terén működik, mint 
utazó lelkész. Nekünk, józan magyaroknak alig lehet 
fogalmunk is arról a buzgóságról és önmegtagadó kitar-
tásról, melylyel ez utazó lelkészek ügyöket szolgálják. 
Van köztük, ki a szoros szó értelmében a vasúti kocsikban, 
vagy a folyók és csatornák hajóin lakik, szóba áll min-
den emberrel, vallási vitát kezd, vagy provokál, hogy 
tanait kifejthesse. E tanoknak a sarkpontja pedig az, 
hogy Franciaországot akár a r. katholicizmus, akár a 
vallástalan „szabad gondolkozás" (!) tönkre juttatja ; a 
ki ezt nem óhajtja, nem akarja, az fordítson hátat ugy 
egyiknek, mint másiknak, s csatlakozzék a protestantiz-
mushoz. íme, a kik annak idején szelet vetettek, most 
arathatják a vihart. Az actio és reactio váltakozása 
örök törvény! — E belmisszió túlságos buzgóságánál 
sokkal figyelemre méltóbb mi előttünk az az emberba-
ráti tevékenység, melylyel francia hitfeleink az elhagyott-
ságot, szenvedést s általában az emberi nyomor ezer 
faját iparkodnak elenyésztetni és „minden módon sza-
porítani a jó összegét e földön." A fent nevezett lap a 
többek közt a következők működéséről ad értesítéseket: 
I. Az „lnstitution de Saint-Hyppolyte du Fort," prot. 
süketnémák intézete, melyben ma 26 fiút s ugyanannyi 
leányt nevelnek és oktatnak. — 2. Az „ Orphelinat pro-

! testant de Saverdun", negyvenkét év óta fennálló árva-
ház, melyben ma 132 fiu nyer ellátást. — 3. „Oeuvre de 
Miss Ijeiyh", árvaház Párizsban (Avenue de Wagram, 
77. sz.) voltaképen Franciaországban élő angol árvák 
(35) számára. Ez intézetnek külön lapja is van (»Echoes 
from Paris.") — 4. Prot. tanítóképző intézet (Ecole modéle 
de Mens), Mens helységben (Isére) 1823 óta a helybeli 
két lelkész vezetése alatt évi 18,580 frank költséggel.*) 
— 5. Az ,lnstitut de Glay" (Glay helységbeli intézet), 
59 év óta működő iskola, mely kegyes tanítók és evan-

1 gelizátorok nevelésével s tanításával foglalkozik. Evi 
költsége átlag 38 növendék mellett 18,834 frank. — 6. 
Az „Asile Emilie" 27 év óta áll fenn Avalonban (Alsó-
Charente) s 31 árvát nevel s oktat. Megjegyzendő, hogy 
ez adatok az „Oeuvres protestantes" (protestáns tevé 
kenység) állandó rovatból valók. 

A francia reformátusok a mult hóban ejtették meg 
presbyteriális és consistoriális választásaikat. A választá-
soknál most is orthodox és heterodox pártok álltak 
egymással szemben, mint a császárság bukása óta min-
den évben. Versengésről, vagy bár csak élénkebb párt-
küzdelemről szó sem lehet; de annál feltűnőbb, sőt 
megdöbbentő az, hogy Bordeaux, Tt.ulouse, Lyon, 
Nimes és Bergerac városokban, főleg pedig Párizsban 
ez úttal ,hivatalos liszták" is kerengtek a választók közt, 
s e liszták határozottan az orthodox párt győzelmét 
iparkodtak biztosítani. Mindenesetre igen jellemző, hogy 
a respublica kormánya ilyen kalandra is vállalkozik, s 
hogy ha már vállalkozik, épen az orthodox pártot ölti 
karjára. A választások eredménye különben az, hogy 
ismét az orthodox választottak vannak többségben. 

A tournoni ref. lyceum, melynek létesültét pár év-
vel ezelőtt mi is jeleztük, dicsekedve tudatja, hogy két 
első végzett növendéke már baccalaureatusi vizsgálatot 
tett a nyelv- és történelmi szakból Grenobleben. 

A „Ije Témoin de la Vérité" máj. i-sei száma 
hevesen kikel XIII. Leo pápa azon encyclicája ellen, 
melylyel f. é. márc. 19-től nov. i-ig terjedőleg teljes 
búcsút hirdet minden bűnök (indulgence pléniére de tous 
ses péchés) megbocsátásával. Különösen felpanaszolja a 
következő kifejezéseket : „az eretnek felekezet templo-
mai hova tovább szaporodnak Rómában" ; „a káros 
tanokat büntetlenül terjesztik írásban és tettek által", 
„imádkozni kell az apostoli szék szerencséje és emel-
kedéseért, az eretnekség kiirtásaért és minden tévelygő 
megtéréseért." Hát bizony nem is ilyen az igazi krisz-
tusi szeretetnek a stílusa! 

I R O D A L O M . 
A beregi ev. ref. egyházmegye febr. 22—25-én 

Beregszászban tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. Pe-

*) E g y m á s i k h a s o n l ó i n t é z e t r ő l , a D i e u l e f i t v á r o s k á b a n ( D r ó m e ) 
l e v ő r ő l , m á r t ö b b i z b e n v o l t l a p u n k b a n e m l í t é s . 



terdi K. esperes és Kántor S. segédgondnok elnöklete 
alatt 15-eti voltak jelen. E jegyzőkönyv ép oly érdekes, 
mint előző társai. Kiemeljük belőle, hogy a lapunk 
régebbi folyamaiban is gyakorta emlegetett bilkei lel-
készi állomás még mindig nem szerveztetett, mert az 
egyház csak 181 frt. 80 krnyi jövedelmet biztosithat a 
lelkésznek. Most már a superintendentiára intéz kérel-
met az egyházmegye, hogy szervezze e lelkészi állomást, 
melynek vallási és nemzetiségi missiója van egyaránt. 

A Pesti Hirlap szerkesztői és dolgozótársai nyilat-
kozatot küldtek be hozzánk, mely szerint a köztük és a 
kiadó-cég, »Légrády-testvérek" közt ismételve fölmerült 
elvi differenciák következtében, a nevezett lap szerkesz-
tésétől m. hó 26-án mindnyájan visszaléptek. Egyszers-
mind tudatják, hogy e hó közepétől kezdve, Budapesti 
Hirlap cím alatt, hasonló alakban, kiállításban, ugyan-
azon előfizetési áron, ugyanazon szellemben, politikai 
napilapot indítanak. A régi Pesti Hirlap szerkesztősége 
és összes munkatársai a Budapesti Hirlap szerkesztősé-
gének tagjai lesznek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Dr. Ferenci Zoltán kolozsvári 

ref. gymnáziumi segédtanárnak az ottani tudomány-egye-
temen az ujabbkori magyar irodalom történetéből egye-
temi magántanarrá képesítését a közoktatási miniszter 
tudomásul vette. — Szabó József, cegléd-utcai ref. leány-
tanitó Debrecenben f. hó 12-én üli meg 50 éves tanitó-
jubiléumát. A 71 éves férfiúnak több mint 10.000 tanit-
ványa volt. — Mészáros József, volt rozvágyi pap, — 
ki évekkel ezelőtt az egyházi pályáról visszavonulván, 
Nagy-Géresen gazdálkodással foglalkozott, — legköze-
lebb mint levelezőnk irja — Bereckiben (Zemplénmegye) 
ismét pappá választatott; megválasztatását azonban nem 
fogadta el. 

* A sárospataki ref. főiskolában az iskolai évet be-
fejező vizsgalatok következő rendben fognak megtartatni : 
l. Az előkészítő' osztályban és a gymnaziumban, junius 10-én 
délutáni istenitisztelet után az Y — VIII. osztály énekkara 
s a zenetanulók vizsgája; ezután testgyakorlati mutat-
ványok 20-án lesz az előkészítő (progimnáziumi) osztály 
vizsgálata asajat tantermében. 20. és 21-én lesz szépírásból 
az I. és II., vallástanból, éneklésből és rajzból az I., I I , III. 
és IV. osztály vizsgálata. Vallástanból és éneklésből junius 
20-án délelőtt az I-ső, délután a Il-ik, 21-én délelőtt a 
Ill-ik, délután a IV-ik osztályé. Szépírásból és rajzból 
junius 20-án délelőtt a Il-ik, délután az I-ső osztály áll 
vizsgálatot; rajzból junius 20-án délelőtt a IV-ik, délután a 
III. osztály. 22. és 23-ikán lesz az I., II., III. és IV-ik osztály 
vizsgalata a fentebbieken kívül a többi összes tantárgyakból. 
23-án délután lesz a francia nyelvből. Junius 24. és 2ö-ikén 
az V., VI. és VII. osztály all vizsgálatot, mindenik osz-
tály két csoportban. II. Az akadémiában. A vallás- és 
egyhaztudomanyi, valamint a bölcsészeti szakban a col-
loquiumok a rendes előadási órákon és tantermekben 
tartatnak mindennap junius 30-ig. A jog- és államtudo-
mányi szakban az alap- és allamvizsgalatok letehetéseért ( 
a folyamodványt a szakelnökhöz kell beadni junius 15 

-20-ikig bezárólag. A vizsgák hatarnapjanak kitűzésé-
ről az illetők hátiratilag fognak értesíttetni. Jegyzet. 
Junius 26-án, délelőtt istenitisztclet a városi nagy temp-
lomban ; ezután a főiskola imatermében igazgatói jelen-

tés a lefolyt iskolai évről, s az akadémiai palyadijakat 
nyert művek leveleinek felbontása ; délután ugyancsak 
a főiskolai imateremben az ifjúsági énekkar vizsgája, 
szavalási verseny s a pályadíjak kiosztása. Junius 27. 
és 28-án egyházkerületi közgyűlés. A t. c. szüléket, s 
általában a tanügy barátait tisztelettel meghívjuk és 
szívesen felkérjük a megjelenésre. Az igazgatóság. 

* Meghívó a budapesti reform, fogymnasiumnak 
junius io-kétől 18-káig tartandó nyilvános vizsgálataira. 
Junius 10-én d. u. 4—6-ig az érettségre menő ifjak előleges 
vizsgalata ; 11-én d. e. 8—12-ig és d. u. 3—7-ig írásbeli 
érettségi vizsgálat; 12-én d. e. 9 —11 -ig más iskolába 
járó ref. tan. vallásvizsgálata; 12-én d. e. 11 — 12-ig ének-
vizsgálat a nagy teremben; 12-én d. e. 8—12-ig írásbeli 
érettségi vizsgalat; 14-én d. e. 8—12-ig I. osztály 
vizsgálata a templomban ; 14-én d. u. 3—7-ig II. osz-
tály ; 15-énd.e. 8—12-ig III. osztály; 15-én d. u. 3—7-ig 
IV. osztály; 16-án d. e. 8—12-ig V. osztály; 16. d. u. 
3—7-ig VI. osztály; 17-én d. e. 8—12-ig VII. osztály; 
17-én d. u. 3—7-ig a magántanulók vizsgálata; 18-án 
d. e. 9 — 12-ig és d. 11. 3—7-1'g szóbeli érettségi vizsgalat. 
Figyelmeztetés. 1) Mind az érettségi, mind a magánvizs-
gálatra menendő ifjak junius i-éig vagy személyesen, vagy 
levél által elmulaszthatlanul jelentsék be magokataz igazga-
tóságnál. 2) A jövő iskolai évre abeiratások sept. 1., 2., 3., 
4-én megtörténvén, sept. 5-én a tanévet megnyitó istentisz-
telet után a tanítások azonnal megkezdetnek. 3) A magán-, 
valamint a javitóvizsgalatok is csak a beiratás ideje 
alatt fogadtatnak el s a vizsgalatot tenni köteles ifjú a szi-
gorúan vett vizsgálat s annak sikeres letétele után iratik 
be a következő osztalyokba. 4) A gymnasium I. osztályába 
belépendő tanulók felvételi vizsgálat mellett iratnak be 
s csakis olyanok, kik io-ik évöket betöltötték, vagy 
legalább életkoruk 10-ik évében vannak. A fentebb 
kiirt nyilvános vizsgálatokra a t. cz. szüléket és a ne-
velés barátait tisztelettel meghívja az igazgatóság. 

* A bácskai nazarénusok házasodásáról ezeket 
olvassuk a P—ó-ban : A házasság ezelőtt mintegy tiz 
évvel, el volt törülve közöttük egy svajczi rendelet foly-
tán, támaszkodva Máté 22. r. 30. versére, a hol a feltá-
madásról van szó. Jelesen a sadduceus felekezet tagadta 
a feltámadást, és a testi feltámadás iránt meg akarván 
tudni Jézus nézetét, azt kérdezték tőle, hogy 
ha egy nő, mózesi törvény szerint egymás után hét 
testvér atyafinak volt felesége, a feltámadásnak idején 
melyiké lészen az asszonyi állat? Jézus pedig felelvén, 
monda nekik: tévelyegtek, mivel hogy nem tudjátok 
az Írásokat, sem az istennek hatalmát, inert a feltáma-
dásnak idején feleséget nem vesznek, sein házasságra 
nem adatnak, hanem olyanok lesznek, mint az istenek 
angyalai mennyben. Es a nazarénus bölcsek a feltá-
madást az ő mostani uj gyülekezetükbe belépésükre 
alkalmázták, mert ők azelőtt a bűnnek halálában vol-
tak, s csak mikor megtértek, azaz nazarénusokká lettek, 
akkor támadtak fel uj életre, aminthogy mindnyájan, 
kik nazarénusok nem vagyunk, tévelygők, ördög fiai, 
és meghaltak vagyunk ő szerintök, ők pedig olyanok, 
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mint az Istennek angyalai mennyben. Csakhogy nagyon 
furcsán néznek ám ki az ilyen nazarénus angyalok ab-
ban a sok cifra szoknyában, meg drága öltözetben ; va-
lóban rájuk illenek a mester szavai : tévelyegnek ők is, 
mivel hogy nem tudják az Írásokat, és az istennek ha-
talmát. Elég az hozzá, hogy ők egy időben a házas-
ságot maguk között mint feltámadtaknál megszüntették s 
támadtak felőlük azon hírek, mintha ők testi közösségben 
élnének. Hanem ezen házasság megszüntetésénél maguk 
a tévelygők is csakhamar belátták, hogy bolondot tet-
tek, és azt vissza is vonták, de akkor eleintén még 
sem igen mertek ellent modani, kivévén Lestár Gábort, 
Lázár Mihályt és néhány ő velük egy értelemben vol-
takat, kiket aztán ellenmondásukért rögtön az ördögnek 
adtak át, s a gyülekezetből kitiltottak, s meg ma is, 
mint sérültek a gyülekezeten kivül állanak. Egyébiránt, 
ha valaki feleséget akar venni, tartozik a gyülekezet vé-
neinek bejelenteni, s azok keresnek neki nőt; ámbár nem 
mulhatlanul kell ahhoz állania, de azért mégis ritka, a 
ki ellent mondana, mert akkor az atyafiak ellen vétene, 
ez pedig főben járó bűn. Ekkor aztán az erős atyafiak 
megáldják az illetőket s a házasság megvan. Különös 
tünemény napjainkban az, hogy a szomszéd O-Mora-
vicán már egy ujabb felekezet alakult közöttük, a hol 
a belépni kívánótól megkövetelik, hogy vagy házas 
társát is vigye magával, vagy pedig váljon el tőle, 
és vegyen magának más férjet, vagy feleséget az 
egyedül igazhivők közül. Hogy mit rendelnek a házas-
ságra nézve az ország törvényei, arra mit sem adnak, 
mert ő nekik semmiféle világi hatóság nem kell, az ő 
országuk nem e világból való. 

* Szíves kérelem. A rimaszombati egyesült prot. 
hat osztályú gymnasium mint középiskola nemcsak a humán 
műveltségnek csarnoka, hanem a magyarság ezen végső 
őrhelyén nemzeti missiót is teljesít, melynek üdvös hatása 
félre nem ismerhető. Mint egyesült prot. tanintézet a 
testvér egyházak összekötő kapcsául szolgál, mustármagja 
akar lenni a nagy eszmének, az unió eszméjének. Hogy 
tehát van létjoga, tanúságot tesz róla azon nemzedék, 
mely itt nyerte vallásos és tudományos kiképeztetését, 
mely itt tanulta meg, hogy vállvetve kell az egységes 
haza közös boldogságán munkálkodnia és hogy a test-
vériség s az összetartás érzetét az életbe is át kell vin-
nie. Ez érzet kutforrását nem kereshetjük csupán a nö-
vendékeknek azon számarányában, mely szerint a két 
prot. és egyéb felekezetűek egy-egy harmadát képezik 
az ifjúságnak, nem is oly tényekben, mint hogy az absolut 
időben gimnasiumunkból kitiltott róm kath. tanulók a 
kitiltás ellenére nálunk hű gondozásban részesültek, — 
még abban sem, hogy felekezeti külömbség nélkül 
osztjuk meg a tan- és ösztöndijbeli s tápintézeti jóté-
teményeket; hanem azon közszellemben, mely ez inté-
zetnek természetszerű elemévé vált. Ily szempontból 
hiszsziik, mindenki meg van arról győződve, hogy e 
positio megerősítése mind prot. mind nemzeti tekintet-
ben egyiránt fontos közérdek. Tanintézeteink mindig 
a kor színvonalán állottak. Most, midőn mindenfelé erős 
a verseny, kétszeres kötelességünk gondoskodni, hogy 
az alapot, melynek elégtelenségét eddig is csak tanára-
ink odaadó szolgálata és hivatásszerű buzgalma pótolta, 
oly mértékben megerő-sitsük, melynélfogva az iskolát 

a törvényszerinti és korszerű rendezés esetére nemcsak 
fentarthassuk, hanem mint azt a gymnasium sajátságos 
jellege és helyzete követeli, biztosítsuk, illetőleg teljes 
nyolc osztályúvá egészítsük ki. Ez törekvésünk. Pro-
testáns intézményeink különben is lételöknek mindenkor 
a hitrokonok hagyomanyos hitbuzgóságának kiapadha-
tatlan forrásából merítik föltételeit. S bár felekezeti ügy 
legyen, a leggyakrabban mégis valláskülömbség nélkül 
sorakozik az emelkedett szellemű közönség mindenütt, 
hol magyar nemzeti érdekeink, a humanizmus, a közműve-
lődés oltárára áldozatot hozni hivatva van. Őszinte 
bizalommal s mély tisztelettel kérjük ezeknél fogva prot. 
hitrokonainkat, hogy az eddig egyetlen magyarországi 
egi/esült yrot. (ji/mnasiumnak jentartása, biztosítása, ille-
tőleg teljes nyolc osztályúvá kiegészítése céljából kegyes 
adományaikkal az iskolai alaphoz járulni méltóztassanak. 
Minden, bármily csekély pénzbeli adakozást „az egye-
sült prot. gymnázium igazgatóságának4 címezve kérjük 
beküldetni, mely kegyes adományok e lap, valamint a 
„Gömör-Kishont4 hasábjain nyilvánosan fognak nyugtáz-
tatni. Dapsy Vilmos, az igazgató választmány ez idő 
szerinti elnöke. Választmányi tagok : A helv. hitv. ré-
széről : Csider Károly, orsz. képviselő s főgondnok. 
Terhes Pál, rimaszombati lelkész. Lőrinczy Endre, h. 
elnök. Dr. Szabó Samu. Dr. Szabó Mihály, pénztárnok. 
Az ág. ev. részéről: Szontagh Bertalan, alispán s espe-
rességi felügyelő. Gaber Lajos, kishonti főesperes. Glauf 
Pál, rimaszombati lelkész. Dr. Patzek Mór. Dr. Mari-
kovszky Gusztáv. Institórisz Endre, ügyész. Bodor Ist-
ván, ez évi igazgató s az igazgató választmány jegyzője. 

* Felhívás a Tompa-reliquiák ügyében. Közöl-
ve volt már e becses lapok hasábjain, hogy a gömöri 
ref. egyházm., kebelében születetett, élt és elhalt Tompa 
Mihály pap és koszorús költö reliquiájinak, saját könyv-
és levéltárában — úgy is mint egy kis muzeumban — helyet 
ad, és az ide beküldött tárgyak kézhez vételére, meg-
őrzésére, az ügyért különben is lelkesülő könyvtárnokat 
utasította. — Midőn azért im e határozatra az érdeklet-
tek figyelmét: felhívni bátorkodom : teljes tisztelet és 
bizodalommal kérem feledhetlen atyánkfia közel és tá-
vollevő barátait, kortársait, tisztelőit, méltóztassanak 
ezen intézkedést helyeselve oly módon pártolni, hogy 
a netalán Tompától kapott és közérdekűnek mutatkozó 
eredeti levelet, avagy birtokukban levő másnemű kéz-
iratot, dolgozatot, ereklyét, sziveskedjenek vagy alól-
irotthoz, vagy egyenesen tornallyai ref. lelkész s gömöri 
egyházmegyei tanácsbiró és könyvtárnok Nagy Pal 
úrhoz beküldeni. — Biztosítok mindenkit, hogy adomá-
nyát hálával fogadjuk, az ajándékozó nevével lajstromba 
vesszük, és a kisérő, talán felvilágosító, a dicsőült élet-
történetéhez eddig nem ismert adadokat, jellemző ese-
ményeket, tőle vagy róla hallott adomákat tartalmazó 
levéllel együtt megbecsüljük, utódainkra hagyjuk. Kinccsé 
válik az így együtt, a mi szétszórtan az egyesek kike-
rülhetlen halálával legtöbbször megsemmisül. Sszükség 
esetén a póstadijt örömmel és készséggel kifizetem. Pel-
sőc, — postaállomással Gömörmegyében — 1881. máj. 
31. Szentpéteri Sámuel, ref. lelkész. 

* Gyászhirek. Fájdalmas részvéttel közli velünk 
levelezőnk, hogy a gömörmegyei tanitói karnak egyik 
veterán tagja idősb Gsízi Miklós vályi ref. tanitó május 
25-én iobblétre szenderült. A megboldogult theologiát 
végzett ember, páratlan szorgalmú s kitűnő ügyességű 
tanitó volt. Az illető egyházmegyének a népnevelés egyik 
jeles bajnokát veszítette el benne. Balog, máj. 29. Szabó 



Imre, ref. s. lelkész. — Dr. Fejér Bertalan, Mármaros 
megye kir. tanfelügyelője máj. 30-an Szigeten, 50 éves 
korában elhunyt. A boldogult derék, jellemes ember, s 
kiváló tanférfi volt, ki a szigeti ref. lyceumban vagy husz 
évig tanárkodott. Temetése f. hó i-sején nagy részvét 
közt ment végbe. Béke lengjen poraikra ! 

N E C R O L O G . 
„Mi emberek gyakran panaszkodunk — mondja 

Goethe, — hogy oly kevés a jó és oly sok a rossz 
napunk, pedig panaszunk alighanem nagyrészt igazság-
talan. Ha szivünk mindjárt tárva volna azon jók élve-
zetére, melyeket isten számunkra naponként kiszab, 
bajaink elviselésére is több erőnk lenne.4 

Gyönyörűen bizonyult be, a napokban nyugalomra 
tért Kovács János hernád-németii ref. lelkészen e szép 
mondás igazsága. Derültebb életbölcseséggel, kevesebb 
zűgolódással, egy hosszú életnek helyesebb felhaszná-
lásával csak nagyon kevés embert láttam még járni 
az élet farasztó utain. Szive, lelke tárva volt mindig a 
kínálkozó örömök befogadasára. Nem a zajos örömeket 
ertem, melyeknek árja mély, mint a nagy folyam, de | 
sokszor örvényes és zavaros is, hanem azokat az ezer 
meg ezer apró örömeket, azokat a kicsiny, de ezüst-
tiszta hegyi csermelyeket, melyeknek forrása a családi 
élet igénytelenségéből s a természet szeretetéből fakad. 
Ezek az apró örömek adtak neki erőt a nagy terhek í 
clhordozasahoz, ezek vontak egére igen gyakran páros-
ivü szép szivárványt. 

Lelke nemes volt és kincsekben gazdag. Az isme-
reteknek sokasága volt benne összehalmozva. O igazán 
holtig tanult. Figyelemmel kisérte az irodalom fejlődését, 
a tudomány sebes szárnyú röpülését, a theologiai gon-
dolkozásmód nagymérvű ujabb átváltozását. Olvasott 
lapokat és könyveket. Az ,E . és I." lapnak, a theolo-
giai könyvtár és a természettudományi társulat kiadvá-
nyainak nem volt nála buzgóbb olvasója és buvárlója. 
S ez az oka, hogy 77 éves kora dacára is lépést 
tartott a haladó világgal s párosult nála a legjózanabb 
s legigazabb felvilágosodással, a tiszta mély vallásosság 
s a puritán erkölcs. Abban a meghajlott testben csodá-
latosan ifjú lélek, abban az összeborult főben csodásan 
rugékony szellem lakozott. Boldogság volt vele együtt 
lenni annak, a kit szeretett. A különben hallgatagságra 
hajló ajak ilyenkor megnyilatkozott s megszakítás nélkül 
fejté önmagaból a bölcseség selyemszálait. 

Mert ő filozófus volt. Ilajthatlan logikájú, mély 
ítélő tehetségű, nagy olvasottságú filozófus. Ismerte a 
mult és jelen idők nagy elméit, az általok teremtett 
bölcseimi rendszereket, de e mellett neki magának 
is megvoltak a sajat vallasi, erkölcsi, tarsadalmi elvei, 
megvolt az ő külön világnézete. Csodálatosan derült 
világnézet volt az. Távol minden fatalizmustól, de az 
önhittségtől is; távol az asketizmustól, de az epikureiz-
mustól, vagy ennek uj életre tamadt alakjatói a konyha. 

szagú matérializmustól is. Hanem volt benne valami a 
Szokrates léleknyugalmából, a stoikusok önérzetéből és 
bámulatos lélekerejéből, az epikureusok nemesebb 
vidámságából, míg az egészet a Jézus fenséges vallasi 
és erkölcsi idealizmusa ragyogta be. 

És mily öntudatos hármóniaban, mily követésre 
méltó egyetértésben éltek nala mindig az életelvek és 
a cselekedetek. Sohasem hajlott. A mit kimondott, azt 
megallta; a mely uton elindult, azon meg is maradt. 
Sem szeszélyei, sem az emberek vélekedésének irányban 
nagyon hamar változó szelei tetteiben öt meg nem ingatak. 
A mit ő egyszer helyesnek itélt, azt megtörhetlen 
következetességgel hajtotta keresztül. Nem önfejű volt, 
hanem — jellem. Mindenkit megbecsült, de kegyét 
senkinek nem kereste, nem se szóval, se cselekedettel, 
se íölebbvalóiét, se egyszerű, földmives hallgatóiét. A 
szeplőtlen becsületesség, a nem alkuvó igzságszeretet 
volt vezérlője minden dolgaiban ; — meg a másokon 
való segítés s a maga körében való lelkiismeretes mun-
kálkodás. Ezért nem tud mondani rosszat lóla senkisem 
s ezért tisztelték hivei ugy, a mint csak egy romlatlan 
nép egy igazi kálvinista papot még tisztelni tud. Pedig 
nem cimborált velők, nem volt mulató pajtásuk, hanem 
ha hibát vett észre, csak legcsekélyebbet is, azt nem 
hagyta szó nélkül. Szigorú volt, de igazságos és szere-
tettel teljes. S ha igaz az, mit Emerson mond a pro-
testáns papról, hogy csak az a valódi pap, ki tehetséggel 
és bátorsággal bir, kemény leckéket adni azoknak, kik-
nek e leckékre szükségök van, míg a nagyon szeretetre-
méltó emberek nem jelentékenyek : ugy Kovács János 
jelentékeny ember és valódi pap volt. 

És embernek is valódi ember volt. 
Egyik tanítója mondta nekem egyszer, hogy ha a 

bálványozás kora még ma is megvolna s mindenikünk-
nek választani kellene egyet az emberek közül, a kit 
bálványozzon, ő Kovács Jánost választaná. 

Félig meddig ugyan ez naiv észrevétel, de nagyon 
érdekes, mert nagyon jellemző; s kiki megítélheti belőle, 
hogy milyen valódi embernek kellett annak lennie, a ki 
egy másik embert ilyen nyilatkozatra ragadott. 

E ritka derék s az általa lakott községben és vi-
déken sok ideig emlékezetben maradó férfiúnak élet-
történetét, hadd irjam én ide igen röviden. 

Született Nagy-Kaposon (Ungmegyében), az 1804. 
év január havaban, egyszerű iparos szüléktől. Elemi 
iskoláit s a gymnázium első osztályát a kaposi tanitó 
vezetése alatt odahaza elvégezvén, már mint jól felser-
dült gyermek került be Patakra s Íratott be, akkori 
elnevezés szerint az inferior syntaxistak közé Mondanom 
sem kell, hogy palyafutásat — mint Patakon régen 
majdnem minden tanuló - ugy ő is , mendikatisságon4 

kezdte s mint ilyen szolgálattevő alabardos, korán meg-
tanulta idejének minden szabad percét okosan , meg-
hasznalni.* Ritka komoly gondolkozású és tudománysovár 
volt már serdülő ifjúkorában is. Az erős ismeretszomj, 
mely egész életén keresztiil fő lelki tulajdonsága vala, 



mar ekkor el kezdé őt hevíteni. A gymnasiumot s 
majdan az akadémiai tanfolyamot tanárai teljes elisme-
rése mellett végezvén be, az esküdt diákok díszes koszo-
rújába vétetett föl s egy gymnasiumi osztály köztanitó. 
sagával bízatott meg. Majd később a mező-csáti három 
éves rektóriát fogadta el, honnan még néhány év előtt 
is meleg üdvözletekkel keresték fel azok, kik a páratlan 
becsületességü és szorgalmú rektort gyermek és ifjúko-
rukból ismerék. 

Jött a kápláni vizsga s utána néhány hónapi 
segédeskedés a sárospataki egyházban, honnan tolcsvai 
rendes lelkészszé választatott meg. Itt megnősült, feleségül 
vévén Patakról az egykori főgondnok, néhai Balogh 
István kisebb leányát Zsuzsannát. A gondviselés ritkán 
vezérel két ily rokon lelket együvé, mint ezt a két 
öreget. Azzal a gyöngéd szeretettel szerették egymást 
mindig, mióta csak együvé kerültek, mely képes az 
emberek életét meghosszabitani 70 vagy 80 esztendeig. 
Sokszor is mondá szegény öreg felesége, ki 40 év óta 
nagyon sokszor betegeskedett, hogy bárki más lett 
volna is az ő férje, ő régen régen nem élne már, s mig 1 
ezt mondta szemeiben a hála és ragaszkodás meleg j 
cseppjei ragyogtak. 

Tolcsván, a Hegyaljára nehezült mostoha időjárás 
az életfentartásnak annyi gondjával sulyosult munkás 
vállaira, hogy helyzete már csaknem türhetlenné vált, 
mely helyzetből ugy szabaditá ki az egyházmegyei köz-
gyűlés, hogy a mar akkor is divó korteskedés megtor-
lásául, a hernád-németii népes gyülekezetbe rendes lel- ! 
készül rendelte be. 

Uj állomásán azonban még egy évet sem töltött 
el egészen, a mikor ismét el kezdék keseríteni napjait. 

Nem a németiek, hanem a németek. 
Még tolcsvai pap koraban követte el a bünt, melyért 

most üldözőbe vették. 
A „daliás idők" virradtak fel a magyar nemzetre. 

Azok az örökemlékü napok, melyeknek viselt dol-
gait mi ifjabb nemzedék még nem csodálhattuk, benne 
részt nem vehettünk, csak mint szent legendákat őrizzük 
sziveinkben. Mikor a függetlenség jelszava zengett végig 
e sokat szenvedett országon, lobbot vetett a Kovács 
János hazafias lelke is s egy lángoló beszédben lelke-
sítette hiveit szeretni a hazát és tenni is érte most, mikor 
annak minden igaz fiára szüksége van. 

Ezékiel XXI. 25—27. verseire szónokolt: „Te pedig 
Izraelnek hamis és hitetlen fejedelme, kinek napja és 
ideje eljött, hogy vége legyen álnokságidnak : ezt mondja 
az ur isten: elvészem a királyi süveget és elvészem a 
koronát fejedről és nem lészen ez ; az alázatost feleme-
lem és a kevélyt megalázom. Elfordítom, elfordítom, 
elfordítom azt." 

Azután, hogy a szent harcnak vége lett, kezdő-
dött az ispionkodás. Igy került Kovács János is az 
üldözöttek közé s e beszédért előbb Kassan, majd Josef-
stadtban két évi várfogságot szenvedtettek vele. 

Nem zúgolódott e miatt, sőt büszke volt erre a 

két esztendőre, habár sohasem hallotta tőle senki, hogy 
hazafias érdemeinek fitogtatásaul, szenvedéseivel valaha 
dicsekedett volna. 

Fogsága ideje alatt tökéletesítette magát a német 
és francia nyelv ismeretében, mely nyelvismeret nem 
hevert nala — mint oly sokaknál — holt tőke gyanánt, 
a mennyiben csaknem késő vénségeig nem szűnt meg 
e két nyelv irodalmát, különösen a franciának őtet ér-
deklő jelesebb müveit tanulmányozgatni. Két francia 
munkát le is fordított magyarra is, azzal a szándékkal, 
hogy azokat közrebocsátja, azonban kiadó hiányában, 
mindez ideig kéziratokban (és pedig teljesen sajtó alá 
rendezett, gondos kéziratokban) várják azok a boldog 
feltamadást. Azaz hogy csak az egyik várja, mert a 
másikat nem találtuk meg hátrahagyott kéziratai közt; 
hihető, hogy valakinek olvasásra kikölcsönözvén, oda-
veszett. A meglevőnek, — mely két vaskos kötetre 
terjed, — cime a következő: „Olaszországnak, a mai 
szabadság és civilizációhoz való viszonyai, irta: Mazzini 
András Lajos." Tehát mint látszik, eredetileg olasz 
munka s a franciában is fordítás. S hogy épen ilyen 
irányú munkát fordított le, az onnan van, hogy ő a 
theologiai müveken kivül, nagy előszeretettel foglalkozott 
az általános művelődési és társadalmi kérdéseket tár-
gyaló iratokkal. 

A fogságból visszakerülvén, Apostol Pal, a tiszán-
inneni egyházkerületnek akkori püspöke nem akarta 
megengedni, hogy Kovács János állomását elfoglalhassa. 
Nem roszakaratból, hanem túlzott aggodalmaskodásból. 
Az 1852-ik év szeptemberében hatályba lépett büntető-
törvénykönyv értelmében ugyanis senki ott többé hiva-
talát nem folytathatta, hol valamely büntetéssel sújtott 
politikai vétséget követett el. Apostol tehát ráírt az alsó-
zempléni egyházmegyére, hogy Kovács Jánost vissza ne 
helyezzék hivatalába, mert különben veszedelmet vonnak 
mind a magok, mind a püspök fejére. Azonban Hege-
dűs László ur, a nevezett egyházmegyének akkori 
erélyes esperese azt válaszolta, hogy ők teljesen törvényes 
alapon állanak (s ezt levelében be is bizonyítja) s igy 
senkitől semmit nem félnek. Ha azonban a főtisztelendő 
ur fél, ugy hagyja az ügyet a felelősség egész súlyával 
az alsózempléni egyházmegyére. „Oly férfiúról van itt 
szó — mondja Hegedűs ur ez igen érdekes levelében 
—, ki sokak bűne büntetését hordozá, ki egész hivata-
loskodása ideje alatt csak nyomorral küzdött ; oly 
családfőről, ki tolcsvai tengése alatt felesége örökségének 
nagy részét családostól együtt felemésztette s a mi cse-
kélység megmaradt, azt a kormány itéletileg lezárol-
tatta; oly családfőről/ ki ha ma hivatalából kimozdul, 
már holnap nem tudja fejét hol lehajtani s egy pár 
hónap — és az irgalmas szivek kegyelemkenyerére kény-
telen szorulni." 

Hála a gondviselésnek e szerencsétlen helyzet nem 
következett be. Kovács János megmaradt H.-Németiben 
s többé nem háborgatta ott senkisem. Lecsillapulta reactió 
is, mely még az egyházba történt berendelésekor ellene 



feltámadt s közremunkálván az idő is, e hatalmas orvos: 
meglett a béke és az egyetértés. Azóta itt élt és mun-
kált zajtalanul, de eredményesen, hivei méltánylata, 
közbecsülése és lelke édes nyugalma, öntudata által 
jutalmazva. Mivelte földjeit s oktatta és vezérelte hiveit 
bölcsen s atyailag. 

S mig földi tisztét vitte hiven, 
Lelkét a vallás emelé. 

Hat évvel ezelőtt szemei hirtelen elhomályosul-
ván, azóta csak igen kevésszer végezhetett templomi 
szolgálatot, hanem az egyház ügyeit vezetni, hiveire 
gondot viselni nem szűnt meg élte utolsó pillanatáig. 
Valamint nem mondott le a szellemi táplálékról sem. 
Maga nem tudván, hol káplánja, hol rektora olvasták 
fel neki az egyházi és egyéb lapokat meg könyveket, 
hol pedig felesége, vagy nyolc éves kis leány unokája. 
O aztán, kivált felesége olvasásába bele-bele szólott, ha 
egy idegen szó, vagy egy nehezebb kifejezés fordult 
elő, hogy: »ugy-e öregem, te ezt nem érted? no várj, 
én majd megmagyarázom/ És megmagyarázta s ugy 
olvastak megint tovább. 

Most már elment . . . . örökre elment I . . . 
Bölcseséget szomjúhozó lelke május 5-én déli 12 
órakor vált meg roskatag testétől. Az egyház elöljárói 
május 6-án reggel körülvéve gyászravatalát, meghatottan 
mondottak áldást a nyugovóra, ki hosszú 30 esztendeig 
volt nekik világosságuk és vigasztalójok. 

Végakaratához hiven az uj temetőbe temették, 
hol az ő sirja az első könynyel öntözött föld. Azért 
vágyott ide, mert ő volt eszközlője annak, hogy ez a 
hajdan parlagon álló hely körülkerittetvén, mivelés alá 
vétetett s terméséből szépen jövedelmező magtár ala-
píttatott. 

Különösen kedvelte a fákat s a hol csak lehetett 
fásitott, oltott és ültetett. A h.-németii szép rendben 
tartott iskolakert s a templom körül és a határban 
mindenfelé kedvesen illatozó akácok, mind az ő áldott 
buzgalmáról beszélgetnek az alattok hűselőnek. Akácok 
alatt pihen ő is s ha eljő az északi szél és megrázza 
a régi temetőnek fait, az ő sírjára fognak azok hullatni 
virágot. 

Az ő egyedül álló sírjára, de a mely nem sokáig 
fog állni egyedül. Talán mire a nyár érett kalászokkal 
fogja kínálni a szántóvetőt, akkorra mellé kerül az ő 
fájdalmas öreg társa is. Es akkor be nagyon elmondhat-
ják a költő eme jó szavait: 

Hol sírjaink domborulnak 
Unokáink leborulnak 
P2s áldó imádság mellett 
Súgjak el majd neveinket. 

Ezt az áldó imádságot be nagyon meg fogják ők 
érdemelni, mint megérdemelte az öreg lelkész azon szép 
tisztességtételt, melyet temetése alkalmával adtak meg 
neki. Ott volt az egész harangodi papság, nem maradt 
el egy sem, hogy mondjanak hamvaira ők is egy áldó 
imádságot s hogy mintegy szemeik előtt lássák lefolyni 
még egyszer azt a nemes életet, melyet Bodolai József 
kesznyétemi lelkész egy lélekből fakadt beszédben oly 
szépen és igazán varazsolt a könyező közönség elé. 

Legyen az ily nemes léleknek álma csöndes, legyen 
emlékezete áldott, mig csak fentartja azt a hamar fe-
ledtető idő. Czinke István. 

A D A K O Z Á S O K . 
A tiszáninneni h. h. egyházkerület Miskolcon levő 

felsőbb leánynöveldéjének alapjára ujabban következő 
adományok érkeztek a kibocsátott kérő iveken: Hor-
váth György abaujmegyei jarásbiró ivén: 165 frt 2 kr. 
Csizy Karoly nyug. kapitány ívén 6 frt. Özvegy Tóth Lász-
lóné ívén 4 frt. Lévay József megyei főjegyző ivén 5 frt. 
Horváth Sámuel ref. lelkész ivén 9 frt. Édes Ábrahám 
ref. lelkész ivén 21 frt. Tóth Dánielné ivén 50 frt. Szent-
pétery Sámuel ref. lelkész ivén 16 frt. Menszáros Lajos 
ügyvéd ivén Nagyváradról 174 frt 40 kr. A pápai főis-
kolai tanári kar ivén 7 frt. Dapsi Sándor, Steiner Lipót, 
Csépányi Ignác, Zsóri Gusztáv I — I frt. összesen 461 
frt 40 krajcár, mely összeg az eddig begyűlt 1488 frt. 
90 krajcárhoz adatván, az eddig beérkezett 27 kérőiven 
van 1950 frt 30 kr. Bakos Antal, egyházkerületi pénz-
tárnok. 

A királylehotai leégett ág. h. ev. gyülekezet föl-
segélésére : Mészáros Sámuel ó-budai ref. leik. i frt. 

Az árvaház részére : Hornyánszky Victor pénz-
tárnok úrhoz beküldött adakozások közlését jövő szám-
ban kezdjük meg. Szerk. 

PALYAZAT. 
Az eperjesi ev. collegium kezelése alatt levő akadémiai ösztönd-ijak: elnyerése 

végett beadhatók a folyamodványok f. é. jun. 25-ig. 
Folyamodhatnak Eperjesen végzett theologusok, kik külföldi egyetemen jelenleg legalább 

a második semestert töltik. HaZSlillSZky F r i f / t / e s . 
l _ t i g a z g a t ó . 
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Ezen értékpapírok után f. év végéig esedékes kamatok • • » » 10,835 „ 84 kr. o. é. 1.186,047 frt 34 kr. 

» » 2.221,871 61 kr. 
2) , 797,363 » 23 kr. 
» , 1.048,371 » 34 kr. 

» , 2.369,291 » 44 kr. 
» » 1.500,0111 » 91 kr. 
» „ 105,437 > 95 kr. 
» , 421,212 » 37 kr. 
» „ 6.352,700 » - kr. 
» „ 236,079 > 75 kr. 
» » 436,390 » 81 kr. 

Hazai bankintézeteknél 
Külföldi bankintézeteknél és biztositó intézeteknél 
A tarsaság házai Budapesten 
1880. évben a tűz-ágazatban 288.161,647 forint, — a jégágazatban 

31,960,402 forint, — és a szállítmányi ágazatban 78.586,350 
forint biztosított tőke után a készpénz díjbevétel tett 

Az elemi biztositások után kifizetett károk összege 
Függőben levő károkért tartalékba helyeztetett 
A társaság házainak jövedelme, az értékpapírok és betétek utáni kamat . . . . 
Az életbiztosítás állaga 1880. december 31-én 
Az életbiztosítás ezen állag utáni évi díja 
A teljes nyereség 1880. évről 

Ebből adatott 6% osztalék aranyban. 
Jótékony célokra 3000 forint szavaztatott" meg, és pedig : 

a vöröskereszt-egyletnek 1000 frt, 
oktatási célokra * 1000 » 
végre a magyar hírlapírók nyugdíjintézetének 1000 » 

Az 1881. május 25-én tartott közgyűlésen megválasztattak az igazgatóságba: 
Nagyméltóságú Bittó István, O felsége val. bels. titkos tanácsosa, a Lipótrend nagykeresztese és országgy. kép-

viselő, mint elnök Budapesten ; 
Bánhidi báró Bánhidi/ Béla ur, földbirtokos és országgy. képviselő Budapesten ; 
Bontoux Jenőm, a „Société de l'Union Geiierale" elnöke, Párisban; 
Bobért Morin Marquis de líanneville ur, az osztr. déli vasút igazgatósági tagja stb. Párisban ; 
Bierre Francois Fréderic d Aymar marquis de Chateaurenard, ur, az osztr. államv. társaság igazgatósági tagja Párisban ; 
Dr. Miller Albert ur, udvari köz- és váltó-ügyvéd Bécsben ; 
Kistenmacher Károly ur, a Iloffman József-féle cég főnt)ke Budapesten ; 
Moslcovicz Lajos ur vezérigazgató ; 
De Maynard E. ur, Párizsban ; 
Neuwelt Ármin ur, nagykereskedő és kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten ; 
Zápori lovag Beyenhart Ferenc ur, az Albrecht-vasut alelnöke Bécsben ; 
Sváb Károly ur, földbirtokos és országgy. képviselő Budapesten ; 
Schweiyer Márton ur, kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten ; 
Báró Tinti Károly ur, cs. k. kamarás, az osztr. déli vasút alelnöke s az osztrák urak-házának tagja stb. Bécsben ; 

a felügyelő-bizottságba; 
Beck Ferdinánd ur, a Magyar Jelzáloghitelbank igazgatója Budapesten ; 
Lácy Ljeo ur, a Magyar ált. földhitel-részvénytársulat igazgatója Budapesten ; 
Lewin Jakab ur, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten ; 
Laurant M. ur, az osztrák tartományi bank igazgatója Bécsben ; 
Serrebource Maria Emil ur, a „Société de l'Union Generale" főfelügyelője Párisban ; 
Szokoly Gyula ur, a kisbirtokosok földhitelintézetének igazgatója Budapesten. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó t u l a j d o n o s : X D r . B a . l l a . g r i I f c v l l ó r . D E U T S C H M . f é l e m ű v é s z e t i i n t é z e t B u d a p e s t . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
S Z E R K E S Z T Ő -

é s 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Ki iizsy-jtca 29. sz. 1. em, 

E l ő f i z e t , e s i d i j : 
Helyben h á z h o z h o r d á s s a l s v idékre p o s t a i k ü l d é s s e l 

f é l é v r e 4 f r t 5 0 k r . , e g é s z é v r e 9 f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 

k i r . p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Hirdetések d i ja : 
l h a s á b o s p e t i t s o r t ö b b s z ö r i b e i k t a t á s á é r t 

5 k r . , e g y s z e r i é r t 7 k r . s o r j a . — B é l y e g d i j 

k ü l ö n 3 0 k r . 
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Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésük 
lejárt annak megújítására felkéretnek. 

A képviselőválasztások és a protest. lelkész. 
Az országgyűlés három évi mandatuma le-

járt, elérkeztek ismét a képviselőválasztások za-
jos, mozgalmas napjai. A pártvezérek, központi 
és vidéki bizottmányok szorgalmasan működnek 
már hónapok óta, tagokat gyűjtenek, értekezle-
teket tartanak, a szabadelvű, mérsékelt ellenzéki, 
48-as, független, nemzetiségi pártok szervezked-
nek, s feszült figyelemmel várja mindenik a vá-
lasztások eredményét, melytől a jelenlegi kor-
mány fennállása vagy megmaradása s nagy 
részben az ország jövendő sorsa függ. Mindenik 
párt uton-utfélen hirdeti egyedül üdvözitő voltát, 
mindenik azon talizmán birtokában véli magát 
lenni, melylyel a haza még megmenthető, s an-
nak jóléte, felvirágzása előmozdítható. Egyik a 
meglevő közjogi alap fenntartását, másik annak 
felbontását óhajtja; egyik a konzervatív (s talán 
klerikális), másik a liberális elveket hirdeti; egyik 
a kormányrendszer változtatásával, másik — ezt 
érintetlenül hagyva — a legszükségesebb refor-
mok életbeléptetésével akarja boldogítani a hazát 
s egyik épen ugy, mint a másik, hazafiasnak te-
kinti magát. Látva ezen mozgalmakat, hallva az 
ellentétes politikai nézetek érvényre emelését célzó 
szebbnél szebb szónoklatokat, — lehetetlen, hogy 
azok érintetlenül hagyják azokat is, kik a prot. 
egyháznak közvetlen munkásai, lelkészei és vezé-
rei. Elhat a választási mozgalmak zaja a csöndes 
protestáns lelkészlakokba is, érdekel azoknak 

eredménye minket is, nemcsak mint hazafiakat, 
hanem úgyis mint felekezetünk érdekeinek hiva-
tott védelmezőit, munkásait. Ha arról akarnék 
szólni, hogy mily állást foglaljunk el mint haza-
fiak, mint közönséges választópolgárok, vagyis, 
hogy a létező vagy újonnan szervezendő pártok 
melyikéhez csatlakozzunk: nem volna bátorságom 
jelen soraimnak helyet kérni ezen becses lapok 
hasábjain ; ezen kérdés megvitatása a politikai 
lapokba való, mert hiszen mi, mint honpolgárok, 
épen nem képezünk külön kasztot, s e tekintet-
ben köztünk és egyéb polgártársaink között 
semmi külömbség nincs: ahhoz azonban — úgy 
hiszem — hozzászólhatnak egyházi szaklapjaink, 
hogy mily állást foglaljunk el mi protestáns lel-
készek felekezeti érdekeink szempontjából, s mily 
erkölcsi magatartást tanúsítson a lelkész a válasz-
tások alkalmával ? 

Oly ügyekben, melyeknek elintézése a nép-
től, a nép zömétől függ, azt hiszem, a lelkész-
nek szava meglehetős sulylyal és jelentőséggel bír 
épen azon szoros, úgyszólván családias összeköt-
tetésnél fogva, mely közte és a gyülekezet hívei 
között van. Ha a nagyobb városokban nem any-
nyira is, de kisebb, különösen falusi helyeken 
a nép hozzá van szokva, hogy mindennemű ügyei-
ben tanácsot kérjen lelkipásztorától, feltéve, hogy 
a lelkész hivatásának hű betöltése által méltóvá 
tette magát népe bizalmára. Igaz, hogy a képvi-
selőválasztásoknál sok mindenféle oktatója, ve-
zére, tanácsadója van a népnek ; egyik zöld ággal, 
másik nemzeti kokárdával, egyik fehér, másik fe-
kete tollal köszönt be hozzá, az egyik a kor-
mányt dicséri, a másik adóleszállitást és magyar 
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dohányt igér; de ezen sok vezér és tanácsadó 
között bizonyára nem utolsó helyet foglal el a 
lelkész. Jelentékeny befolyása a képviselőválasz-
tásokra kétségbevonhatlan. De épen azért vigyáz-
nia kell, hogy ezen befolyásával vissza ne éljen, 
s mitse tegyen vagy mondjon olyat, a mi a lel-
készi hivatal méltóságával meg nem egyez. Egy-
szer egy protestáns papot láttam és hallottam 
szónokolni egy képviselőválasztás alkalmával azon 
időben, midőn még nem volt oly igen megtiltva 
>:>hű embereinket* egy-két pohár borral megkí-
nálni. Tiszteletes uram kalapját egy szerény szál 
toll és egy kokárda diszitette. Beszéde körülbelül 
így hangzott: ^Atyámfiai, polgártársak, legyetek 
hívek pártunkhoz, az ellenzéknek győznie kell, 
mert ha nem: akkor ez a talpnyaló kormány, 
mely a nép érdekeivel mitsem törődik, végkép 
tönkre teszi a hazát* stb. Megvallom, a látvány 
nekem nem tetszett. De nem tetszett az sem, a mit 
hallottam. Mert hát mi az eredménye annak, ha 
a nép saját papjától hallja, hogy az a kormány, 
melynek ő alattvalója, nem becsületes, nem bol-
dogítja, hanem csak zsarolja a népet és elárulja 
a hazát? Nem az lesz-e ennek eredménye, hogy 
a nép, bízva lelkipásztorának, vezérének szavá-
ban, csakugyan ellenségének tekinti a kormányt, 
mely az alkotmányos uton létrejött törvényeknek 
végrehajtója, és sohasem fog máskép, mint kény-
telenségből engedelmeskedni törvényes felsőbb-
sége rendeleteinek. A nép törvénytisztelete leg-
lényegesebb életereje az államnak. Ha a nagy 
apostol (Rómab. 13. r.) a keresztyének iránt el-
lenséges érzületű kormány irányában is engedel-
mességre intette a Jézus híveit: annál inkább 
szükséges, hogy mi evang. lelkészek ne rontsuk 
le, hanem inkább ápoljuk s fejlesszük a törvé-
nyes felsőbbség iránti loyalitást. Én — megvallom 
— nem tarthatok azokkal, kik majdnem a haza-
árulással egyenlőnek tekintik a loyalitást, melyet 
az evangyeliom is szükséges erénynek tekint. 
Pedig a nép, mely lelki vezérei által oktatva megta-
nulta gyűlölni és szidalmazni a jelenlegi kormányt, 
bizony gyűlölni és szidalmazni fogja azt is, mely 
a választások eredménye folytán esetleg a jelen-
legi ellenzékből fogna alkottatni. S lehet akkor 
függetlenség, s lehetnek bármily jó törvények: 
nehéz lesz a népet kormányozni, nehéz a rendet, 
fenntartani oly nép között, mely vezérei által a 

kormány elleni gyűlöletben, a felsőbbség iránti 
illoyalitásban neveltetett. 

Nagyon csalatkoznék azonban, a ki azt 
hinné, hogy jelen soraimnak célja pártolni a je-
lenlegi kormányt és kormánypártot. Tudtommal 
a Protest. Egyh. és Isk. Lap még nem csapott 
fel politikai pártlapnak, mert egészen más az ő 
feladata. Egészen objektív szempontból szólva a 
protestáns lelkészről, mint képviselőválasztóról, 
azon nézetemnek óhajtottam csak kifejezést adni, 
miszerint helytelenül cselekszik azon lelkész, a ki 
közönséges kortesnek csap lel, mely szerep hát-
rányára van a papi tekintélynek, és a ki szán-
dékosan a törvényes rend és a felsőbbség iránti 
illoyalitásra izgatja gyülekezete hiveit. Az általam 
hangoztatott loyalitással szépen megfér az ellen-
zéki pártállas. Lehet azért a pap ellenzéki, bát-
ran, nyugodt lélekkel szavazhat — ha józan 
politikai gondolkozás folytán szerzett őszinte 
meggyőződésből teszi azt — bátran szavazhat 
oly képviselőjelöltre, kinek programmjában első 
helyen áll a fennálló kormány megbuktatása, sőt 
mint nyájának jó pásztora odavezetheti gyüleke-
zetének híveit is, a kik bíznak benne s szívesen 
követik nyomdokait. De tegye ezt mindenkor 
kellő higgadtsággal, őszinte hazafias meggyőző-
désből származó méltósággal és komolysággal. 
Pia tisztában van, vagy legalább tisztában vél lenni 
a politikái helyzettel, s tudja és hiszi, hogy azon 
az uton, melyen a kormány halad, nem eszközöl-
hető a haza boldogsága s csak ez vagy amaz 
ellenzék zászlója alatt érhető el ezen cél: világo-
sítsa fel ez iránt hiveit, kik a képviselőválasz-
tások alkalmával bizalommal fordulnak hozzá 
tanácsért, álljon azon párt lobogója alá, melyhez 
meggyőződése, szíve sugallata vonzza, s — ha lehet, 
— vezérelje oda a híveket is, kiknek ő pásztora; 
de sohase szűnjék meg híveit az ellenkező poli-
tikai nézetek iránti tiszteletre és azon alkotmá-
nyos alapelvre figyelmeztetni, mely szerint a ki-
sebbség a többségnek meghódolni kénytelen s 
ne szűnjék meg arra emlékeztetni, a mire Pál 
apostol oktatta híveit: Minden lélek a felsőbbség 
iránt engedelmes legyen; és a mit maga Jézus 
mondott: Adjátok meg a császárnak, a mi a 
császáré. Nincs könnyebb, mint a könnyen 
hivő népet izgatni s a honpolgárok elégületlen-
ségét szítani; de vájjon elérjük-e ezzel a célt? 



Ha a népnek — a helyett, hogy azt munkás-
ságra és a felsőbbség iránti engedelmességre, 
rendszeretetre buzditanók — aranyhegyeket, 
munka s takarékosság nélkül megszerezhető sült 
galambot Ígérünk; ha a kormányt (már t. i. akár-
melyik kormányt) szidalmazva, gyanúsítva az ellen-
zéket ugy tüntetjük fel, mint a mely a nép szor-
galma, erényessége, takarékossága s minden egyéb 
szükséges jó tulajdonsága nélkül is egyszerre 
tejjel-mézzel folyó paradicsommá varázsolja át 
az országot: vájjon boldoggá tesszük-e a hazát? 
Akármely párthoz tartozzék tehát a lelkész: le-
gyen a választások alkalmával a népnek nem 
közönséges kortese, hanem erkölcsi nevelője, ok-
tatója s hű vezére. 

( V é g e k ö v e t k e z i k . ) 

Kolbenheyer Albert. 

T Á R C A . 
Böngészet 

a protestáns egyházi élet mezején. 

A káplánokhoz. En is voltam egykor olyan valami, 
a miből minden lehet, t. i. diák, s diákkoromban leg-
kevésbé sem kételkedtem a felől, hogy világhódító Nagy 
Sándornál háromszorta híresebb ember lesz belőlem. Ké-
sőbb olyan valami lettem, a miből már csupán pap lehet, 
t. i. theologus diák, s ha ekkor valaki azt merészelte 
volna szemembe mondani, hogy nem lesz belőlem kan-
terbűri érsek, az ily vakmerőt haragom szörnyűségével 
silanyitottam volna tönkre. Legkésőbb olyan valami 
lettem, a miből már leginkább csak falusi pap lehet, t. i. 
falusi káplán, de leendő falumat nagyobbnak képzeltem, 
mint Debrecen város határostól. Végre lett belőlem 
olyan kis falu papja, hogy nagyitó üvegen is alig lehet 
észre venni bennünket. Ugyan miképen estem le ko-
losszális ábrándjaim egetérő csúcsáról? Elmondom. 

A theologiai tanfolyamot elvégezvén, a tudomá-
nyom szaporítása s tapasztalat-szerzés végett kimentem 
küllőidre. Kiérvén elgondoltam, hogy hiszen én 12 álló 
esztendő óta nyelem az iskola porát, miért kínozzam 
magamat tovabbra is? Elég már a híre is, hogy kül-
földön vagyok, ez a hír, magában is nagygyá tehet. 
Tudományom szaporítása helyett tehát szaporítottam 
adósságaimat, tapasztalatot pedig nagy szorgalommal 
gyűjtöttem azon théma felett, hogy Jénaban, Göttingaban 
vagy Berlinben van-é a legjobb — ser ? Hazajővén, nagy 
hetykén odaalltam a papvizsgaló bizottság elé, erősen 
lenézve kandidatus társaimat, kiknek sem annyi tudo-
mányuk, sem olyan tapasztalatuk nem volt, mint nekem. 
No hiszen valami rettentő nagy bakokat nem lőttem, I 

de hogy olyan apróbbféle vadak csakugyan ugráltak ki 
feleleteim bozótjából, abból gyanítottam, mert a censo-
rok ottan-ottan megcsóválták bölcs fejeiket, a szemöldö-
keik állása pedig olyan formát mutatott, mint a kinek 
valami nem tetszik. Kezdett ez a dolog utoljára nekem 
is nem tetszeni, s megvallom, hogy censura után erősen 
főztem a taplót, töprenkedve kérdezvén önmagamtól, ha 
vajon az a fejcsóválás és szemöldökránc nem mutat-é a 
classificatió hévmérőjén olyan zéruson alóli állapotot, a 
mit prózai nyelven — bukásnak nevez a tudatlan világ. 
Annálfogva erősebb izzadmányok között hallgattam a 
classificatió felolvasását, mint a cárgyilkos nihilisták 
halálos Ítéletüket, s midőn megtudtam, hogy mégis — 
nem buktam meg, akkorát sóhajtottam, hogy ha egy 
tengeri hajó lett volna előttem, elszaladt volna tőle 
Amerikáig. Kirendeltek X-re káplánnak. Odaérvén, első 
dolgom volt, hogy leendő principálisomnak 5 forinttal 
több utazási költséget számítottam fel, mint a mennyi 
kiadásom valósággal volt, a második pedig az, hogy 
finom szerénytelenséggel tudattam a papi családdal, 
hogy én akadémiát-jart ember vagyok, tehát olyan, a 
ki csigabigát is evett, s holmi paraszt koszttal be nem 
éri. Azután hozzá fogtam a functióhoz. A pár nap múlva 
elkövetkezett vasárnapon ugy megríkattam a gyülekezetet, 
hogy a községi körorvos — az orvosok szokott alapos-
sága szerint — mint községemben fellépett járványt, 
ugy jelentette fel a szembetegséget. Második vasarnapon 
tartottam egy dörgedelmes beszédet a zsarnokság ellen, 
a nagy adók ellen, igy végezvén beszédemet: „népsza-
badság, jöjjön el a te országod!* A h rmadikon ször-
nyű erős polémiával támadtam meg a más felekezet-
belieket. Igy ment tovább. A helyett hogy tele raktam 
volna hallgatóim szivét az evangeliom kincseivel, a hit, 
remény, szeretet ragyogó gyémántjaival, a bizalom, 
türelem drága gyöngyeivel : a helyett tele raktam hall-
gatóim fülét ingerlő és csiklandoztató — polyvával, s 
ez a polyva akkora lármával dőlt ki belőlem, mint egy 
urasági szelelő rostából, tudván azt, hogy a tömeg a 
papot is a hangjából itéli meg, mint a dobost vagy 
harangot. Szóval, vadasztam a hatást, hajhásztam a 
népszerűséget mindenképen, mert nem a hivatalom nagy 
fontossága, hanem egykori megvalasztathatásom lebegett 
minduntalan szemeim előtt. Ilyen volt kathedrui szol-
gálatom. 

Papom tanácsolt, figyelmeztetett szeretettel. De 
megfogadtam-é a jó tanacsot ? Szeretettel valaszoltam-é 
a szeretetre? Azzal válaszoltam, hogy papom jelenlété-
ben felduztam az orrom, hata megett pedig el kezdtem 
őt sértegetni, hirdetvén, hogy a kis ujjamban is több 
tudomány van, mint két tucat vaskalap alatt. Később 
sértegetéseim szélpuskaját rálövöldöztem papom család-
jára is, ócsároltam a háztartást, kosztot, ellátást. E miatt 
a pásztori lakon természetesen kitelvén becsületem, 
kárpótlást kerestem a nyáj között. Elmentem a lako-
dalmakba, hol én voltam az utolsó vendég ; a pin-
cékbe, hol én voltam az első és utolsó ivó. I la ilyes 
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alkalom nem mutatkozott, fölkerestem vagy magam 
köré gyüjtém azt a felekezetet, melynek bibliája 32 le-
vélből áll, s a mely bibliában legnagyobb próféta a 
tökfilkó. Azután elmélkedtünk napnyugtától napkeltéig. 
Hogy pedig valaki a korhelység vádját ne dobja sze-
mem közé, fönnen hirdetém, hogy mind ezt igy hozza 
magával a — modern cura pastorális. Ilyen volt kathed-
rdn kívüli lelkészkedésem. 

Egy év múlva papom azt mondja, hogy elbocsát, 
s mivel nem akart szerencsém hóhéra lenni, ád jó bi-
zonyítványt. Eldaloltam tehát : „kocsira ágyam, kocsira 
ládám.® S miután ezt a nótát még valami hat tavaszon 
ismételtem volna — magamviseletét mindenik egyház-
ban az első rámára húzván, — végre jelenlegi kis gyü-
lekezetem megválasztott rendes lelkészeül, a mely, szo-
kás szerint, nem ismerte fel bennem — a charlatdnt. 
Igy estem le kolosszális ábrándjaim egetérő csúcsáról. 

* * 
* 

Káplán-barátom! Egy pillanatig se hidd, mintha 
én most a saját biographiámat irtam volna meg. Hanem 
megírtam egy némely káplánét, talán épen a tiedet. 
Annyi bizonyos, hogy ezt a photographiát élő alakról 
vettem. Tedd fel azért azt a pápaszemet, melynek egyik 
üvege a szived, másika az eszed, s ha ez a pápaszern 
azt mutatná, hogy az elődbe állított kép egészen és 
félreismerhetlenül a tied : mondj fel gazdádnak, s a kü-
lönben is sok bajjal küzdő szegény protestáns egyház-
nak, keress tehetségeidnek megfelelő munkát, t. i. az 
építendő pest-zimonyi vasúton földhordást. Ha pedig az 
a pápaszem azt mutatná, hogy annak az elődbe állított 
képnek csak egy-két vonása a tied: vakard ki azt az 
egy-két vonást irgalmatlanul. 

Ilyen kivakarandó vonás — a többiről most nem 
szólok — némely kaplánatyafiban az, hogy papjával s 
annak családjával többnyire ellenséges lábon szokott 
állani. Amazt kisebbíti, erre pletykáz, azt hivén, hogy 
ez által is saját népszerűségét emeli. Pedig hát ez na-
gyon bolond hiedelem. Annak a népnek sokkal több 
esze van, mint neked — arról togalmad van, s fel tudja 
gondolni, hogy a ki mást mivel a közéletben, mint a mit 
a kathedraban hirdet, az nem csak hitvány pap, hanem 
hitvány ember is. 

Mostanában van a káplánváltozás ideje s te elfoglalod 
uj állomásodat. Foglaljon el tégedet ís azon meggyő-
ződés, hogy papod készebb volt hosszabb ideig nyomo-
rogva szolgálni, mintsem a káplántartás még nagyobb 
nyomorúságára szánja el magát. No hát mutasd meg, hogy 
a káplántartás nem nyomorúság. Mutasd meg az által, 
hogy légy papoddal s családjával a legszívélyesebb 
viszonyban. Mutasd meg, hogy nem vagy tigris, kitől 
rettegni kell, hanem szelíd s igénytelen bárányka vagy, 
ki szükség esetén tűrni is tud, s meglásd lesz olyan 
becsületed, mintha legalább is aranygyapjas volnál. 

Arra a népszerűség-hajszára nézve pedig bátorko-
dom ugy gondolkodni, hogy a zsinat nem cselekednék 

bölcseség nélkül, ha a szabad papválasztást, mint a káp-
láni charlatánságnalc édes anyját a legmagasabb fára 
statáriáliter felakasztaná, mert bizony-bizony nagy bű-
nös az. Csepeli Pál. 

A tiszai ág. h. ev. egyházkerület rendezeti 
javaslata. 

( F o l y t a t á s . ) 

A második nevezetesebb reformterv, melylyel a 
javaslat előáll, a képviseleti rendszer, tulajdonképen és 
közelebbről tekintve, annak nagyon korlátolt alakja, 
mert hiszen a 63-ik §-ban ezt olvassuk : „ezek (t. i. a 
választott képviselők) utasítás nélkül, de főbb 
ügyekben kiküldő' közgyűlésök netalán kifejezett akaratá-
nak szellemében vesznek részt.4 A kerületi gyűlésről 
szóló megfelelő (92-ik) §-nál e passus ugyan nincs meg, 
de a mennyiben nem volna értelme, hogy a javaslat 
ily lényeges ügyben más eljárást kívánt volna alkal-
mazni az esperességnél, mint a kerületnél, annál fogva 
biztosra vehető, hogy ugyanezen intézkedés a 92. §-nál 
csak tévedésből maradt el. 

Nézzük már, minő álláspontot foglalnak el e reform-
tervvel szemben a felszólamlók. 

Eperjes indokolva helyesli az elvet, de nem he-
lyesli annak alkalmazását már csak azért sem (tehát 
talán egyéb, kár , hogy elő nem sorolt indokokból 
is), mert félő, nehogy ugyanazon alsóbb fokú testület 
küldöttei netalántán egymásnak ellentmondó szavaza-
taikkal küldő testületök szavazatát eludálják. 

Kassa határozottan rosszalja a javaslatot, mint a 
mely „a megbízó testületnek a közös ügyek elintézésénél 
saját előzetes elhatározása szerinti szavazatadási jogát 
megszünteti.4 

Igló haladást lát ugyan a képviseleti rendszer be-
hozásában, de a rendszert a tervezett módon nem 
helyesli, mert a javaslat azon passusában, hogy a kép-
viselők küldő testületük netalán kifejezett akaratának 
szellemében tartozzanak eljárni, nem lát egyebet, „mint 
az irás és szóbeli instructió közötti distinctiónak szép 
szavakba való burkolását4 s hozzáteszi: nem lett volna-e 
célszerűbb az utasításról mitsem említeni, hanem az illető 
küldő testületre bízni, akarja-e képviselőit utasítással 
ellátni, vagy nem, illetve elfogadja-e a képviselő az uta-
sítást vagy nem. 

A XI város határozottan elveti a tervet mint 
presbyteri és synodalis alkotmányunkkal ellenkezőt, 
mely szerint minden intézkedésnek alólról felfelé kell 
érvényesülnie, de m<;g azért is, mert a képviselők igen 
könnyen nemcsak küldő testületök határozatának, de 
érdekének is ellenére szavazhatnának. 

Mily eltérő nézetek már csak 4 testületnél is. 
Nem csoda, mert valljuk meg: a kérdés nagyon ké-
nyes. Nagyon nyomós érveket hoz fel a képviseleti 
rendszer mellett a javaslatkészitő bizottság, midőn — 

j a 624-ik pontban — kifejti, hogy az ügyek feletti 



eszmecsere a mostani rendszer mellett tulajdonképen 
tárgytalan ; hisz a kérdés már előre el van döntve a 
küldő testületeknek Írásban bemutatandó kész határo-
zata által, „mely határozatok azután, hogy mily előzmé-
nyek, mily tárgyalás után keletkeztek s egyik hatóság 
a másikról mit sem tudván, mindenik mily nézpontból 
látta hon és látja küldöttei által itt, tágabb láthatárú 
magaslaton magát az ügyet s ennek folytán , mily 
kínos helyzetbe jutott a tagok lelkiismerete s meggyőző-
dése, — arról meggyőzőleg beszélnek minden gyűlésnek 
sokszor fájó emlékei.* S valóban az eset beállhat — 
bár sokkal ritkábban, mint valaki gondolná, és csak 
nagyon kivételesen, mire még visszatérek, — hogy p. 
o. valamely esperesség küldöttei a kerül, gyűlésen a 
tárgyalásnál felhozott uj érvek s nézpontok által a 
dolgot szintén más szempontból látják, szóval nézetük 
tetemesen módosult s ha szabad meggyőződésük szerint 
szavazhatnának, akkor a legjobb hiszemmel s nyugodt 
öntudattal — mert hiszen mutare consilium in melius 
sapientis est — más értelemben szavaznának, mint a 
minő nézetnek az esperességi gyűlésen, akkor más szem-
pontból véve fel a dolgot, talán ők maguk is kifejezést 
adtak s fájhat nekik, hogy az esperességen oly határo-
zatnak meghozatalához járultak, mely ime mostani fel-
fogásuk szerint téves s melyen immár mégis változtatni 
nem lehet. De ismerjük el azt is, hogy ily esetek — 
kivált ma már, — csakis a telette ritka kivételek közé tar-
tozhatnak. Csak a főbb fontosságú kérdések azok, me-
lyekre nézve az egyházak s esperességek vélemény-
adásra felhivatnak s ezek csakis ily tárgyakban szoktak 
adni utasítást; a felettes hatóságoknak gondjuk van rá, 
hogy az egyházaknak elégséges idejök legyen a tárgy 
érett megfontolására; a 624. §-nak egyik legfontosabb 
érve, hogy t. i. az alattas testületek egymástól izolálva, 
,egymás felől mit sem tudva" határoznak s a felettes tes-
tületek gy ülésein a tárgyalásnál uj szempontok merülhet-
nek fel, — mindezen érvek, ma vesztettek súlyokból. Ma 
nem állunk egymástól annyira izolalva, minthajdan; a 
könnyű közlekedés közelebb hozott bennünket egymás-
hoz, egyházi folyóirataink nyitva állanak a tárgy előle-
ges tisztázására, a gyülekezetek nyomtatásban közölhetik 
egymással nézeteiket. Es e szempontból kalapot emelek 
Eperjes előtt s köszönetet szavazok neki; valóban igen-
igen nagy szolgálatot tett a fennforgó fontos ügynek, 
midőn az eszmecserét meginditá. Ha Eperjes fel nem szó-
lal, akkor a bizottság vádirata sem jelenik meg ; mennyi 
tajékoztató útmutatás, mennyi meggyőző iránypont s 
alkalom veszett volna el a dolgok tisztább felfogására. 
Hasonló buzgalomról tanúskodik Kassa, Igló, s a XI 
város felszólalása is, bár valószínűleg Eperjestől vet-
ték az első impulsust. Az ügybuzgóság e szép példái 
bizonyára követőkre fognának talalni a jövőben is ha-
sonló fontos ügyek körül. Ily körülmények között nem 
mondom, hogy absolute lehetetetlen, de mindenesetre 
ritka s kivételes eset lesz az, hogy valakinek valamely 
tárgy feletti nézete a felsőbb testületek gyűlésein hallott 

uj érvek folytán módosuljon. Nem tagadható továbbá, 
miszerint van valami impozáns abban a gondolatban — bár 
a valóság a theoriának e tekintetben épen nem mindig 
felel meg, mire még szintén visszatérek, — hogy felet-
tes gyűléseinken fontosabb ügyekben nem az ott jelen-
lévőknek egyéni felfogása, de a hivők zömének — au-
tonom egyházunkban az erő és hatalom egyedüli forrá-
sának, — illetve a hivők többségének akarata nyer a küldő 
testületek döntő szavazataiban kifejezést és érvényesü-
lést. Hozzájárul még, hogy tévedni emberi dolog lé-
vén, s a következés úgy a küldöttnek, mint a küldő testü-
letnek szavazatában, illetve utasításában nyilvánult nézetét 
utólag tévesnek tüntethetvén ki: az emberi természetből 
kifolyólag nagyon természetes, hogy az illető küldő tes-
tület részéről talan határtalan volna az elkeseredés azon 
küldött iránt, ki a küldő testület nézetével, melyhez an-
nak idejében talán maga is hozzájárult, ellentétben, a 
felettes testület gyűlésén hallott uj érvek következté-
ben — bár a legjobb hiszemmel is — nézetét módosítva, 
oly határozat meghozatalához járult volna szavazatával, 
mely utólag tévesztettnek s károsnak bizonyulna ; holott 
ha oly határozat mutatkoznék utólag károsnak, melyhez 
a küldő testület saját szavazatával is hozzájárult : meg-
maradna mindenesetre azon szomorú, de lélektanilag 
indokolt vigasztalása, vagyis inkább megnyugtatása, 
hogy „magunk akartuk így, ne okoljunk érte senkit.* 

Mindezekből látszik, hogy az eddigi rendszer 
mellett is hozhatók fel érvek s a javaslatkészitő bizott-
ság bizonyára nem téveszté el ezt szeme elől, mert 
hiszen ő sem akarja a küldő testületek akaratát igno-
rálni, sőt egyenesen tért enged annak, midőn kötelezni 
akarja a képviselőket, hogy főbb ügyekben kiküldő köz-
gyíílésök kifejezett akaratának szellemében szavazzanak 
s e szövegezés ellenében csak azon aggályom van, hogy 
elasticus ; a küldött igen könnyen azt fogja még mindig 
hihetni, hogy ezen szellemben jár el, midőn pedig a 
küldő testület attól már nagyon erős eltérést constatál-
hat s épen azért, ha már a küldők akaratát ignorálni 
nem akarjuk, én — ha rajtam állna, — kimondanám vilá-
gosan, hogy a képviselők minden oly ügyben, melyben 
őket küldő testületök utasítással látja el, ehez kötvék. 
Ugy vagyok azonban meggyőződve, hogy a közgyű-
lések ezen utasítások számat mentől kisebb számra fog-
ják reducálni, ha egyszer a képviselői rendszer a köz-
tudatban gyökeret ver s nézetem szerint megvolna an-
nak a jó oldala, hogy ezen képviseleti rendszer igy nem 
mereven, nem egyszerre vitetnék keresztül, de lassan s 
fokozatosan nyerne tért egyházi köreinkben. 

De hát nincsen-e ezen rendszer az utasítás fenn-
tartásával már is elvetve ? fogják nyájas olvasóim 
kérdeni. 

Távolról sincs. Mondám már, hogy van valami 
impozáns azon gondolatban, miszerint felettes gyűlése-
inken fontosabb ügyekben nem az ott jelenlévőknek 
egyéni felfogása, hanem a hivők zömének, illetve a hí-

{ vők többségének akarata dönt; de megmondám azt is, 



hogy ezen szép theoriának a gyakorlat vajmi gyakran 
nem felel meg. Meggyőzőleg bizonyítja be ezt a bizott-
ság a maga védiratában azon felhozott példával, hogy 
a kerület 4 kisebb esperességének 34 egyháza s 43000 
hive elnöki döntőszóval leszavazhatna a 4 nagyobb es-
peresség 89 egyházának s 98000 hivének óhaját s aka-
ratát. Ez csakugyan anomalia, uraim, ezt beláthatja min-
denki, s ezen nagy anomaliat és igazságtalanságot 
tenné a jövőben lehetetlenné az, ha az alattas tesüle-
tek határozott censusra alapított számban összeülő kép-
viselői, habár minden oly ügyben, melyben küldő 
testületeiknek ügy tetszenék, utasítás szerint, de sze-
rnélyenkint szavaznának s így minden küldő testület 
a census szerint őt megillető arányban járulna képvise-
lői által az ügy eldöntéséhez. 

De van még egy fontosabb momentum is, mely 
az ilyetén, bár korlátolt képviseleti rendszert felette szük-
séges reformnak tünteti fel. 

Kiki tudja, hogy gyűléseinken a legtöbb s néha 
szintén igen fontos kérdés nem az e tekintetben nem 
is nyilatkozott esperességek (illetve az esperességi gyű-
lésen az egyházak) szavazata szerint, hanem a jelen-
levők szabad akaratnyilvánulása szerint döntetik el. 
Fragt uns nícht, toie ?! Minden alattas testület annyi 
képviselőt — pardon, követet — küldvén a felettes tes-
tület gyűlésére, a hányat akart, vagyis helyesebben, 
a hány vállalkozott, vagyis még a leghelyesebben, min-
den alattas testület annyi tag által levén a felettes 
gyűlésen képviselve, a hány tagja ott megjelent, akár 
volt jkönyvileg kiküldve akár nem, — igen természetes, 
hogy mindig azon egyház és legközelebb vidéke, illetve 
azon esperesség döntött a legtöbb ügyben, a melynek 
körében a gyűlés épen tartatott. Az állithatá síkra a 
legtöbb szónokot, a »nem kell^-t vagy „éljen*-t kiáltók 
legtömörebb phalanxát; a szegény elnökség rendelke-
zésére pedig a gyűlés határozatának megállapításához 
más fokmérő nem állott, mint — sokszor tojásokon 
táncolva s valódi virtuositással, de egyszersmind arcának 
verejtékében, — a szónokok száma, talán hangulata s 
a helyeslő vagy helytelenítő zúgás után kijelenteni, hogy 
ebben meg ebben véli kifejezhetni a gyűlés megállapo-
dását. S ez megment, mert szavazást senki sem kívánt. 
De hátha esetleg ez kívántatott volna ? Sokan fognak 
még egy ilyen esetre emlékezni, mely az 1872-ik évi 
nyíregyházi ker. gyűlésen merült fel. A nyugdijintézeti 
alapszabályok némi módosítása felett, — melyeket az 
esperességek nem tárgyaltak volt, — folyt elkeseredett 
hévvel a vita, mely másként nem levén eldönthető, az 
ügy eldöntése szavazásra utaltatott. De hogy, miként 
szavazni oly ügyben, melyre nézve az egyházmegyék 
nem nyilatkoztak, midőn ily esetekre nézve sem a gya-
korlatban sem a coordinatíóban semmi iránytű nem lé-
tezett ; hisz minden jelenlévő csak nem szavazhatott, mi-
dőn az egyik esperesség talán 3, a másik 30—40 tag ál-
tal volt képviselve ? Végre az áldott emlékű Zsedényi 
az esperességi elnökségeket szavaztatta meg megyéik 

nevében ; de igen sokan magukat erre illetékeseknek 
nem tartván, tartózkodtak a szavazástól. 

Ily esetekben fog megbecsülhetlen értéke azon 
intézkedésnek kitűnni, ha előre meg lesz állapítva, hogy 
mely küldő testület hány szavazattal járul az ügy el-
döntéséhez. 

( V é g e k ö v e t k e z i k . ) 

Quidam. 

Szőrszálhasogatások. 
A büntető törvény 53. §-a s az ennek végrehajtása 

és alkalmazása tárgyában hozott kir. táblai Ítélet és e 
kettőből eredő tömérdek viszásság, rendetlenség, zűr-
zavar, szükségessé tette részemről, hogy a kibontakoz-
hatás keresése végett e becses lapban a , szőrszálha-
sogatások" rovatát felelevenítsem. 

Köztudomás szerint megalkottatott tehát az a 
híressé vált 53. §. Hogy ezt miként kell magyarázni a 
keresztelésekre nézve, e tárgyban a kir. tábla, mint ez 
ügyben döntő fórum, kimondta az ítéletet. Megengedi 
ugyanis nevezett kir. tablai ítélet, hogy kereszteljen 
szabadon minden pap, a kihez e végett ker. szülők 
gyermekét viszik, anélkül, hogy kérdezné: kié, minő 
vallásfelekezetei szüléké a gyermek; hiszen mindnyájan 
ker. papok vagyunk! Igen, a kir. tábl. Ítélet szerint ; 
de nem vagyunk a pápa, püspökök, a legtöbb róm. és 
gör. pap szerint, hanem csak eretnekek, szakadárok s 
maholnap az eretnektől a róm. kath. pap részére fize-
tést kívánnak, mint Lipót stb. idejében, mikor vallá-
sunk s felekezetünk létjogát kétségbe vonták, — mint 
e lap 19. sz. vezércikkében olvassuk. Csak ne hagyjuk 
magunkat s a világot a kir. táblai Ítélet által félreve-
zettetni ! Keresztelhet tehát minden pap szabadon, bün-
tető törvényre nincs semmi szükség: A megkeresztelt-
nek anyakönyvi kivonatát sem köteles átküldeni az ille-
tékes lelkészhez beirás végett. 

Eddig még úgy látszik, hogy az 53. magya-
rázata ellen hiába folyamodtunk az országgyűléshez he-
lyesebb, igazságosabb magyarázatért. Hiába mondjuk, 
hogy mi nem keresztelünk más felekezetbelit, vagy ha 
teszszük : átküldjük az adatokat beirás végett az illeté-
kes hivatalhoz; hiába sürgetjük, hogy a viszonosság 
azt kívánja, hogy ők se kereszteljenek, vagy ha keresz-
telnek, ők is küldjék át hozzánk beirás végett az ada-
tokat (nem kötelesek vele); mindez csak kegyes óhaj-
tás, a mit a gyakorlati élet minden nap meghazudtol 
és kinevet. S a büntető törvény 53. §-a most már csak 
bolondoknak való fapénz, melynek a felekezetek közötti 
viszony tisztázására semmi befolyása, értelme s értéke 
sincs, ügy hogy kár volt megírni s vele vesztegetni a 
drága időt. Csakis az vigasztalhatja meg az elkeseredett 
honfi szívet, hogy nem egy magára áll ez 53. §. a 
hiábavalóságok kategóriájában, a törvénytárban 14 
év óta. 

De nézzük csak, mily bonyodalmak származnak az 
efajta hiábavalóságokból a lelkészekre nézve ? 



1. Ha valakit a róm. és gör. kath. lelkész meg-
keresztel : hiába küldi az én hozzám az adatokat beirás 
végett, több mint valószínű, sőt bizonyos, hogy az a 
gyermek abban a vallásban fog nevekedni, a melyiknek 
a lelkipásztora megkereszteli. Viszont 

2. Ha én, mint ref. lelkipásztor, a szülék felhívá-
sára, más vallású szülének — róm. kath. apának fiát, 
gör. kath. anyának leányát — gyermekét megkereszte-
lem, hiába küldőin el az adatokat beirás végett az ille-
tékes lelkészhez: több, mint valószínű, sőt bizonyosra 
vehető, hogy az általam megkeresztelt gyermek a gon-
dozásomra bizott egyház iskolájában s felekezetem val-
lásában fog felnevekedni. Hiszen voltaképen már a 
keresztelésnél nem a keresztelési aktus mikéntje, nem 
az a formaság vezérelte hozzam, vagy hajtotta a róm. 
és gör. kath. lelkészekhez a szüléket, hanem — gyer-
mekeik jövője; azok neveltetésének iránya. Ezt száz 
esetben öt kivétellel fentartom. Jól van. De ez még 
nem megfejtés ; sőt most bonyolódik igazán a csomó. 
Mert 

3. Ha én róm. kath. apának az 1868. évi 53. t. c. 
12. §-a szerint a római egyház hívéül, szentesitett tör-
vény által eljegyzett fiát, mint ref. lelkész megkeresz-
telem : hiába küldöm el az adatokat beirás végett, ez 
a fiu az én vallásomban fog nevekedni. Már most ref. 
lelkész keresztelte, ref. vallásban nevekedett ; de beirva 
a róm. kath. egyház anyakönyvében van. A fiu nagy-
korúvá lesz. Házasodik. Hol veszen keresztlevelet ? Me-
lyik vallás papja fogja kihirdetni s megesketni? Váljon 
az ő keresztlevele igazolja-e az ő vallását ? Avagy át-
csap egyszerre a róm. kath. egyházba, mely előtte is-
meretlen ? És viszont 

4. Róm. kath. lelkész ref. anyának az 1868. évi 
53. t. c. 12. §-a értelmében a ref. egyház hívéül jegy-
zett leányát megkereszteli — s tegyük fel róla most 
egyszer a loyalitást, a törvény tiszteletét, — tegyük 
fel, hogy e leanyra vonatkozó adatokat beirás végett 
hozzám elküldi; de több mint valószínű, sőt elvitázhat-
lan igazság, hogy e leány, a hol keresztelték, ott, an- J 
nak a lelkésznek az egyházában s vallásában fog fel-
nevekedni és elmegy lakni más községbe és 17 éves 
korában férjhez megy róm. kath. férfiúhoz. Hirdettetni 
akarja magat. Keresi a keresztlevelét. Megtalalja a ref. 
matrikulában. Melyik róm. kath. lelkész fogja kihirdetni, 
mint kath. leányt? Szükséges-e ily (1., 2., 3., 4. sz. a.) 
esetekben az áttérés ? 

Azt hiszem, hogy mindezek olyan zűrzavarok, 
olyan labyrinthusok, melyekben ember legyen, a ki az 
Ariadne-fonalat megtalálja. Mert se törvény, se rende-
letek el nem igazitjak. Az 1868. évi 53. t. c. másként 
szól; a büntető 53. ismét mást beszél; a kir. táblai ité-

" let harmadik félét. Es Így talán feltehetünk egy kérdést 
a birák és jogtudósok elé: váljon helyes-e szabadon, 
össze-vissza keresztelni ? És váljon a megkereszteltre 
tartozó adatok átküldésével tisztázzuk-e a gyakorlati 

életben a vallásfelekezetek közötti viszonyokat és a csa-
ládok békéjét, nyugodalmát ? 

Még van kérdezni valóm. 
5. Ref. apának az 1868. LIII. t. c. 12 §-a által a 

ref. egyház számára elkötelezett fiát a rom. kath. pap 
megkereszteli. A fiu — mint római által keresztelt róm. 
vallásban nevekedett, — mint római katholikus ember 
25 éves korában megnősült s római nőt vett. Két évig 
együtt élnek. Ekkor a nő válni akar ; tehát reformál s 
így felette a polgári biróság itél. Hát a ref. apától 
származott, a ref. anyakönyvbe beirt, de a római val-
lásban nevekedett fiu felett: a szent szék-e vagy a pol-
gári biróság illetékes; mert keresztlevele őt ref.-nak 
igazolja ? Vagy szükséges-e ennek is áttérni ? Utób-
bira esetem volt Mind oly bonyodalmak — szerintem 
—, melyekre nézve irott törvény nem intézkedik. Óhaj-
tanék eligazodni, ha jogászaink nem sajnálnák a meg-
fejtéssel járó fáradságot. 

Görömbei Péter. 

B E L F O L D . 
Török Pál superintendens egyházker. gyűlést 

megnyitó beszéde 1880. máj. 16-án. 
Főtiszteletü Egyházkerület! A közgyűlési házsza-

bályzathoz alkalmazkodva s követve a szokást előter-
jesztem időszaki jelentésemet. 

Mindenekelőtt fölemlítem a nevezetes eseményt, 
mely nemzetünkben s hazánk összes hatóságainál or-
szágszerte örvendetes mozgalmat, közelebb fővárosunkban 
sokadalmat idézett elő s a közfigyelem és napi beszéd 
első és méltó tárgyát képezi. Rudolf cs. kir. főherceg 
és trónörökös és Stefánia belga kir. hercegnő, cs. kir. 
trónörökösnő, országunk ötven éven tul volt érdemdús 
nádorának, József főhercegnek s az áldott-emlékü Mária 
Dorotheának unokája, házassági szövetséget kötöttek s 
mint uj házaspár a beállott héten fővárosunkat látogatá-
sukkal szerencséltetik. A magyarhoni egyetemes reform, 
egyház főgondnokai és superintendensei az ünnepélyi 
tisztelgés és fogadtatás alkalmából nemcsak üdvözlő és 
hódoló feliratot készítettek s irtak alá, mely ő fensége-
iknek f. hó 19-én átnyújtandó, hanem akkép intézked-
tek, hogy az egyházkerületek küldöttségileg is együt-
tesen megjelenjenek az udvarnál. Sugározzék a magos 
egybekelésből fény és dicsőség az uralkodó házra! Ea-
kadjon a frigyből jóllét és virágzat drága hazánkra, 
édes nemzetünkre ! 

A közelebb lefolyt egyházi évben, a vallásfelekeze-
tek között országosan élénk sensatiót keltett a soproni 
keresztségi famosus eset s utóbb a kir. táblának erre 
vonatkozó Ítélete. Mi azt véltük, hogy az 1868. évi 53. 
t. c. 12. §-a: , A vegyes házasságokból származó gyer-
mekek közöl a fiuk atyjoknak s a leányok anvjoknak 
vallását követik. A törvénynyel ellenkező bármely sz er 



ződés, térítvény vagy rendelkezés (tehát a r. kath. püs- j 
pöki kar rendelkezése is) ezentúl is érvénytelen és semmi 
esetben sem birhat jogerővel* — elég világos; mi azt 
tartottuk, hogy az anyakönyvek az egyház sajátjai s 
nem az államéi, melyekbe mindegyik egyház saját tag-
jainak neveit vezeti be, nem pedig átalában a keresz-
tyénekéit; mi azt véltük, hogy az 1879. XL. t. c. 53. §. 
tiltja és bünteti a más hitfelekezethez orsz. törvény szerint 
tartozó kiskorúaknak más egyház keblébe fölvételét: a 
kir. táblának 1880. évi dec. 28-án hozott Ítélete pedig 
arról tesz bizonyságot, hogy vagy mi éltünk eddigelé s 
vagyunk ma is csalódásban, vagy a királyi itélő-tábla 
nem csalatkozhatlan, vagy a törvény nem teljes, nem 
correct. A kir. tábla a keresztelést a keresztyén egy-
házba felfogadás tényének tekinti, a mint az volt az 
apostolok korszakában; de mióta a ker. egyház hitfele-
kezetekre oszlott szét s a valóságban hitfelekezet nél-
küli ker. egyházat nem mutathatni föl : az általános ker. 
egyház csak fogalom, ép ugy, mint a láthatlan egyház. 
Azonban nem ignorálom a római kath. egyház dogmá-
ját ; tudom, hogy amaz credit unom sanctam catholi-
cam ecclesiam, solam salvificam, miszerint minden ke-
resztyén ennek az egyháznak tagja; görögkeletiek és 
protestánsok, kik csak ideiglenesen szakadárok, majdan 
az egy pásztorhoz s egy akolba térendők. Eme dog-
mából fejlett ki a nevezett egyház közigazgatási egyik 
rendszabalya : Compelle intrare. Minthogy a kir. tábla 
ezen dogmatikai alapon foglalt állást, azért lett Ítélete 
nem jogerős, hanem tömjénillatos. A szóban forgó Ítélet 
egyszersmind praejudikál mindegyik egyháznak s annak 
jogainak az anyakönyvekre nézve, a mennyiben ezeket 
az állam tulajdonaiul konfiskálni célozza s az anyaköny-
vek vezetőit allamhivatalnokaiul, szolgáiul jelzi az állam 
érdekében. De mi azt mindnyájan jól tudjuk, hogy a 
matriculák az egyházak sajátjaik, mondhatnám clenodi-
umaik, milyenekkel bírtak az egyházak elébb, hogysem 
az államkormány, vagy törvényhozó hatóság csak gon-
dolt is az anyakönyvekre. Az állam utóbb csak besze-
gődött hozzánk; mi pedig beillesztettük matriculáink 
rovatai közé az általa megjelölt címeket, hogy annak is 
szolgáljunk s kedveskedjünk. Azonban az állam hivatal-
nokai nem vagyunk, mert az anyakönyvvezetőket sem 
kinevezi sem fizeti az állam; szolgái igen, mert tömérdek 
munkát kell végeznünk érdekében sok időmulasztás- és fá-
radalommal, ingyen^ a magunk s egyházaink költségén. 

A soproni eset s ennek másai és a kir. tábla föl-
említett ítélete alkalmat s méltó okot szolgáltattak arra, 
hogy a magyarországi helv. és ág. hitv. evang egyhá-
zak főgondnokai és superintendensei ez ügyben tanács-
kozás végett egybegyűljenek, minek eredménye lőn, 
hogy b. Vay Miklós főgondnok s b. Radvánszky Antal 
egyetemes felügyelő urak ő exciái, a magyarországi 
helv. és ág. hitv. evang. egyházak nevében az ország 
képviselőházához kérvényt nyujtának be, melyben az 
1868 : 53. és az 1879 : 40. törvénycikkeknek szükségessé 
vált kiegészítése végett pótló törvénycikk hozatalát 

kérik. Az orsz. képviselőház hatáiozatához képest, a 
kérvényben fennforgó ügy, kellő intézkedés végett átté-
tetett a nm. minisztériumhoz. Ugy hallszik, a római 
kath. magas klérus is célozza az 1868: .53. t. c. 12. 
§-ának módosítását, oly értelemben, miszerint a vegyes 
házasságokból származó gyermekek vallásos nevelésére 
nézve magok a szülők rendelkezzenek szabadon, mert 
igy azok nem fosztatnak meg őket megillető joguktól 
gyermekeik neveltetése ügyében, mert a szülők akarata 
elleni intézkedés különben is illusoriussá teszi a célzott 
neveltetést. Vélem, tartsuk magunkat a törvényhez, mig 
az érvényben fenáll, mert törvény ; tanácslom pedig lel-
késztársaimnak, gondos figyelemmel kisérjék az illeték-
telen keresztelési eseteket s kérjék ki a plébános uraktól 
a kellő adatokat anyakönyvükbe jegyzés végett, mei tugy 
tapasztalom, plébános urak utasítva vannak fenhatóságaik 
által azokat megkerestetés folytán kiszolgáltatni. 

A római k. magas klérus tekintélye s hatalma, az 
uralkodó házon kezdve, ministeriumnál, országgyűlésen, 
polgári hatóságok- s hivatalnokoknál döntő befolyással 
bir; de senki nem érzi annak súlyát inkább, mint mi 
szegény protestánsok, szünet nélkül tárgyai az ujabb meg 
ujabb vexáknak s pusztító ostromoknak, melyek polgári 
hatóságok s hivatalnokok, mint eszközök által, készséges 
szolgálattétellel vitetnek véghez. Legújabban papbér 
követeltetik plébános urak részére az evangélikusoktól 
oly birtokaik után, melyek egykor valamely kanonika 
visitatió jkönyve szerint, római katholikusokéi valának s 
papbérfizetési alapul szolgáltak. Pl. a sz.-ágotai pusztán 
Fehérmegyében a ref. egyház híveitől, a s.-kereszturi 
plébános javára, követeltetik készpénz, gabonatermés, 
szántás, fuvarozás — a törvény ellenére. Iváncsa köz-
ségben pedig — szintén Fehérmegyében — az tör-
tént, hogy a "római katholikusok felhagyva hitfelekezeti 
iskolájokkal, melynek fentartása reájok nézve terhes 
vala, azt községinek declarálták, s most 1874 óta, en-
nek részére évenkint 260 frttal, a kellő fedezet kéthar-
mad részével, — ismét a törvény ellenére — adóztattak 
meg a ref. lakosok, azok, kik saját hitfelekezeti iskolájok 
érdekében évenkint 640 frttal áldoznak. Ezek szerint a 
túlterhelt ref. lakosok Iváncsán két iskolát tartanak fenn, 
a magukét, s a római katholikusokét, mely címmel 
községi ugyan, de a valóságban római kath. hitfeleke-
zeti. Denique — mint Phaedrus mondja — contra po-
tentes nemo est munitus satis. 

Egyetemes reform, egyházunkban a figyelem és 
gond főtárgya ez évben is a zsinat volt s foglalkozásunk 
főképen a zsinatolás. A véletlen indítvány iránta, mely 
előleges közös eszmecsere s megbeszélés nélkül, hata-
lomszóval dördült meg, sensatiót gerjesztett, mint a ki-
lövellett röppentyű, melynek a gyermekek bámulattal 
örvendnek, midőn a gondolkozó fők azt is sejtik, hogy 
a tűzijáték gyújthat és robbanthat. A nézetek a zsinat* 
szükséges, sürgős, korszerű volta, főképen minősége 
iránt, már kezdetben az indulóponton eltérők valának. 
Ha a zsinat tárgyai s teendői szükségeinkhez képest 



határoztatnak meg; ha azt kérdezzük vala : mik a mi 
hiányaink s miként kell és lehet azokat pótolni? mik a 
mi legfőbb bajaink, melyek legtöbbször okoznak nekünk 
fennakadást, izetlenséget, vitázást s miként kell és lehet 
azokat orvosolni ? mik a mi égető szükségeink s miként 
kell és lehet azokat fedezni?: — akkor mindenki jókedvvel 
lát a dologhoz, mert tudja, hogy hasznos és szükséges 
munkával foglalkozik. De midőn az indítvány ekképen 
formuláztatott: ,a tiszántúli ref. egyházkerület elérke-
zettnek látja az időt, hogy lépést tegyen egy törvényes 
nemzeti zsinat szabályszerű összejövetelére, mely zsinat-
nak egyedüli teendője és végcélja lenne a hazánkbeli 
egész ref. egyháznak egységes szervezetét a legalsó 
foktól a legfelsőbbig megállapítani* : nem csoda, hogy 
a munkakedvet s érdekeltséget lehűtötte az egyedüli 
végcélul kitűzött, szükségtelen alkotmányozás és szer-
vezkedés feladata. Hiszen van nekünk megbecsülhetlen 
egyházalkotmányunk és szervezetünk, comme il faut, 
melyet maga az élet fejtett ki, megérlelt s megállapított; 
melyet hogy felforgasson s megmásítson, azt a min-
denható zsinatról sem merem föltenni; hiszen közöttünk 
nemcsak az írástudók s előkelők, hanem az értelmesb 
egyházfiak s harangozok is tudják, hogy az egyházköz-
ség fölötti hatóságok ily renddel következnek föltelé: 
egyházmegye, egyházkerület, convent, zsinat ; mindenki 
tudja, hogy az egyes egyházakban van képviseleti ala-
pon egyháztanács (presbyterium) s közgyűlés, az egy-
házmegyén közigazgatási közgyűlés és törvényszék, az 
e. kerületen szintén ; hogy ki és mi az esperes és 
superintendens, az egyh. megyei s kerületi gondnok; 
hogy egyházkormányzatban s törvényszéken jogos és 
illetékes helyök van a világiaknak is; hogy a tisztvise-
lők, egyháziak és világiak, képviseleti alapon, választás 
utján tagjaik a közgyűlések- s törvényszékeknek. A 
zsinatnak tehát nem lesz teendője az alkotmányozás és 
szervezés, mert az e. alkotmány és szervezet megvan, 
készen van, a mint azt maga az élet megteremtette; 
hanem a kész egyházi intézmények codificálása. 

Azonban kész vagyok illő mértékre leszállítani 
állításomat, mert hallom a philosynodisták ellentáborából 
a kifogást és cáfolatot, miszerint: Nem volt s nincsen 
conventünk, mely határozatképes, erre pedig nélkülöz-
hetlen szükségünk van ; zsinatot kell tehát tartani, hogy 
ez megalkossa a határozatképes conventet, mert ezt 
senki meg nem teremtheti a zsinaton kivül 1 Valóban 
különös csodaintézmény lehet az a convent! Az élet 
megváltoztatta zsinati kánonainkat, megmásította a szath-
mar-németii zsinat által rendezett, fejedelmi megerősítés-
sel szentesitett egyh. szervezetet, a világi elemnek a 
kormányzatba igtatasával; mimagunk két évtized előtt 
megszüntettük a consistorialis rendszert, felváltván azt 
képviseletivel — zsinat nélkül; — csak conventet nem 
lehet alkotnunk zsinat nélkül 1 Ilyen remek műtétei ho-
nunkban egyedül ág. hitv. atyánkfiaitól telt ki. 

Üdv tehát a zsinatnak, mely a mimagunk által 
évtizedeken át ellenzett határozatképes conventet meg-

alkotandja! A kétkedők és csüggedezők reményének 
élesztése tekintetéből nem lesz érdektelen megemlítenem, 
hogy kezdetben a convent megalakítása iránti javaslat 
tulajdonképen a fejedelmi trónról eredett; hogy a con-
vent létjogosultsága az államkormány által soha kétségbe 
nem vonatott s a conventet urunk királyunk s a nm. 
ministerium mai nap is egyh. főhatóságul ismerik. Ha 
eddigelé a conventet bárki közöttünk létjogosultságára 
nézve ócsárolta s ostromolta, mondja el a vétkes: Mea 
culpa 1 mea maxima culpa ! 

Haán Lajos ur, egyetemes egyh. főjegyző, az 
ágost. hitv. evangélikusok négy e. kerülete egyetemes 
névtarának előszavában — Pohl Mihály hajdani bánya-
kerületi superintendensnek kéziratos emlékirata után — 
a convent keletkezésének történetét igy adja elő : 1773. 
eszt. május havában történt, hogy Beleznay Miklós tá-
bornok, ügyfelei megbizásából Bécsbe ment, hogy ott 
Mária Terézia királynőnek a helvét hitvallásuak részéről 
némely sérelmes eseteket előterjeszszen, kérve azoknak 
orvosoltatását. A királynő kihallgatván a panaszlót, töb-
bek közt oda nyilatkozott, mennyire terhére van az, hogy 
hasonló sérelmes kérelmekkel hol az egyik, hol a másik 
kerület részéről igénybe vétetik. Erre megjegyezte a 
tábornok, hogy hiszen ezen könnyen lehetne segíteni, 
még pedig ugy, ha ő Felsége megengedné, hogy a 
négy kerület időről-időre egyetemes gyűléseken össze-
jöhetne és ha valami sérelmes esetek merülnének fel, 
azokat onnan együttesen és egyszerre terjesztenék be ő 
Felségének. Az eszme tetszett a királynőnek, helyeselte 
azt. Ennélfogva a mint Beleznay Bécsből visszatért, kö-
zölte ezen dolgot több helvét hitv. világi és egyházi 
előkelőbb ügyfeleivel s annak tüzetesebb megbeszélése 
végett egybehívta azokat szept. 12-ik napjára Bugyiba, 
Pestvármegyében. E gyűlésen megalakittatott az úgy-
nevezett generale Consistorium, mely állott a négy 
világi kerületi felügyelőből és a négy superinten-
densből. Főkurátorul pedig megválasztatott maga az 
indítványozó, gróf Beleznay Miklós tábornok. A con-
sistorium, hogy hivatalos állását annál inkább biztosítsa, 
küldöttséget menesztett Bécsbe, mely megalakulását ő 
Felségénél bejelentse. A küldöttség okt. 12-én nyert 
kihallgatást. O felsége a küldöttség tagjait kegyelmesen 
fogadta, de egyszersmind csodálkozását jelentette ki a 
felett, hogy miért nem tették ezt a református atyafiak 
az ágostai hitvallású testvérekkel egyetértve ? iriCTt előtte, 
úgymond, kedves dolog volna, ha az ágostai hitvallású 
evangélikusok is hasonló módon csoportosulnának stb. 
Ezek szerint nekünk elébb voll conventünk, mint az ág. 
hitv. evangélikusoknak. Tervezte és szervezte conventün-
ket a budai zsinat is, melynek kánonai bár nem szen-
tesittette csakugyan sok részben foganatosítva lettek 
a gyakorlati életben, mert mindenki szabhat önmagának 
rendet, melyet kövessen és megtartson. A convent is 
megmaradt, mint az e. kerületek egyetemes gyűlése. 
Fölterjesztéseket tett ez a helytartótanácshoz az egye-
temes egyház részéről s viszont intézvényeket vett attól. 
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A l e g u t o l s ó időben is conventből intéztetett fölírat a bel- 1 

ügyi miniszter úrhoz a vasárnap megünneplése iránt, 
melyre illető miniszter úrtól válasz is érkezék ; — con 
venti megbízásból intézett kérvényt az elnök a képvi-
selőházhoz s ministeriumhoz a gymnasiumi s reáliskolai 
törvényjavaslat tárgyában ; — ismét kérvényt az 1S68 : , 
53. és az 1879: 40. tcikkeknek szükségessé vált kiegé-
szítése végett pótló tcikk hozatala iránt ; — conventi 
határozat folytán kéretett ő cs. kir. Felségétől az en-
gedély zsinattartásra, mi legkegyelmesebben meg is 
adatott. Ezek szerint az államkormány mindig elismerte 
s ma is elismeri, hogy volt és van conventünk. Vajha 
a tiszántúli e. kerület is annak idején hozzájárult volna , 
a négy testvér ker. határozata s kivánatához, miszerint 
a convent, egyházkerületi autonomiánk erejénél fogva, j 
mondassék ki határozatképesnek! vajha az e. kerületi 
nagyhatalmasság hajlandó lett volna testvéri szeretetnél 
fogva a Rechthaberei teréről csak egy léptet is hátrálni ! 
Most nem kénytelenittetnének a puritánusok nagy appa-
ratussal, nagy költséggel zsinatolni. De a tiszántúli e. 
kerület hüperstheniaban szenved s a testvér kerületeket 
planétáknak tekinti, melyek a kálvinista Róma, mint köz-
pont körül forgolódni teremtvék. 

( F o l y t a t á s a k ö v e t k e z i k . ) 

A barsi ref. egyházmegye közgyűlése. 

A Léván máj. 18. 19-ik napján tartott e. m. köz-
gyűlésünk főbb pontjai: 

1. Visitationalis esperesi jelentés; melyből mig 
egyrészről örömmel hallottuk azon, valóban szerencsés 
körülményt, hogy tanítóink a nevelés szent ügyétől áthatva, 
általában fényes jelét adtak ez évben is a nevelés és ok-
tatás terén kifejtett szorgalmuknak s buzgóságuknak, addig 
másrészről leverőleg hatott ránk az egyházi s alapít-
ványi javaknak, több egyházban észlelt könnyelmű, 
mondhatni rossz kezelési módja, mely miatt több egyház 
a bukás szélén áll. E bajon gyökeresen segítendő, s 
hogy a még menthető vagyon is végkép el ne vesszen, 
határozatilag kimondta a gyűlés, miszerint a gondnokok 
ielelősség terhe alatt köteleztetnek szabályos kötvények 
kiállittatására, s a tőkék jelzálogi biztosítására, esetleg 
a tőkéinek s kamatoknak per utjáni behajtására. 

2. Az üresedésbe jött lelkészi s tanitói állomások 
szabályszerű betöltéséről szóló jkönyvek szerint, n.-pe-
szeki lelkészszé Kis Károly pozbai rendes-, s az ezál-
tal üresedésbe jött pozbai egyházba rendes lelkészül 
Bartha Viktor segédlelkész urak választattak meg, 
mely utóbbi választás által a sárói egyház ismét üre-
sedésbe jött, Bartha Viktor ur Pozbát fogadván el. 
Óvári tanítóvá Szente Pál g.-löki, G.-Lökre pedig Süttő 
Gerzson ns.-oroszi tanitó urak választattak meg. 

3. A domestica ügyéről lévén szó, kimondatott, 
hogy e célra a gyűjtés a mostaninál alkalmasabb idő-
ben, vagyis őszszel eszközöltessék. Eddig csak a nagy-

sallói egyház hivei között történt gyűjtés, mely egy-
ház tagjai az áldozatkészségben mindig első helyen ál-
lanak. Ez első gyűjtés eredménye 5° f'"t 24 kr. 

4. A papok életbiztosítása eszméjét mi is pártol-
juk, de nem a gr. Lónyai Béla ur által jelzett módon, 
mely célra nem vezetne, hanem a Gyöngyösi-féle vé-
lemény felé hajlunk inkább, mire majd közöljük néze-
teinket. Addig is általános elvül óhajtjuk a tömeges biz-
tosítást. 

5. Részint templom , részint papiak-építés vétetett 
ismét tervbe, illetve kezdetett meg N.-Lóthon, Bajkán 
és Kis-Kálnán. 

6. A tatai e. megye által a dunantuli ker. lelkész-
választási szabályzatára beadott módosításra egyh. me-
gyénk véleménye — a szabad választás s egyöntetűség 
elvéből kiindulva — főbb vonásaiban ez : a) a kápláni 
sorrend teljesen mellőzendő ; b) mind a kápláni mind a 
papi vizsga a kerületen történjék; c) felavatásnak csak 
akkor legyen helye, ha az illető rendes lelkészül elvá-
lasztatott ; d) valasztható lehet az öt superintendentiaba 
kebelezett egyházban hivatalban működő minden ren-
des- és két vizsgát sikeresen kiallott segédlelkész s lel-
készi oklevéllel biró minden tanár; e) az elfogadott tör-
vényes minimumot meg nem ütő gyülekezetek minden 
tekintet nélkül praeorantiává alakitandók ; f) az adminis-
traturának, lelkésztanitóságnak vagy tanitó-kaplanságnak 
e. megyénk nem baratja ; mert ha a nevelés szent ügye 
lebeg szemeink előtt: ki kell mondanunk, miként egy 
hivatását jól felfogott, diplomatikus tanitó éveken keresz-
tül több eredményt produkalhat, mint a rendes lelkészi 
állomást várva váró s évről-évre egymást felváltó tanitó-
káplán. Ha ezt nem tesszük, számtalan egyház leszállni 
kiván a törvényes minimumon alul, csakhogy rendes 
papja, még pedig minden évben változó fiatal papja, 
az egyháznak pedig anyaegyházi jellege legyen. 

7. Egyh. megyei világi fő- és aljegyzői állomásokra 
a viszonylagos többséget nyert egyének újból kitüzetnek ; 
előbbire Zongor János szolgabíró és Szabó Lajos praep. 
igazgató urak ; utóbbira Konkoly Thege Gyula ügyvéd 
s Szabó Lajos praep. igazgató urak. E. m. egyházi al-
jegyzővé általános többséggel Zalay József lelkész is-
mét megválasztatott. E. m. egyházi főjegyzőségről Molnár 
Sámuel lemondván s lemondása elfogadtatván, a vá-
lasztás kitüzetik ; ez alkalommal pedig Juhász Pal leik. 
által helyettesittetett. 

8. Egy, a sárospataki főiskolában theologiát vég-
zett jeles ifjúnak, Patay Károlynak, e. megyénkbe leendő 
bekeblezését tárgyazó kérvényére kimondatott, hogy 
e. megyénk a kitűnő iskolai bizonyítványokat előmutató 
ifjút annyival is inkább kebelébe fogadja, mert e. me-
gyénkben exmittált káplánra égető szükség van. Neve-
zett atyánkfia kibocsátási vizsgája megejthetése szempont-
jából egy rendkívüli gyűlés tartása mielébb szükségessé 
válván, ennek helyéül Szódó, idejéül május 30-ika tüzetett ki. 

Végül több helyi ügyek tapintatos elintézése után 



a gyűlés véget ért, azon kifejezett óhajtás mellett, vajha 
a máj. 30-iki szódói rendkívüli közgyűlésen is minél 
többen megjelenhetnénk. 

S úgy történt; mert ez utóbbi gyűlésünk szintén 
népes volt. Vidékiek a helybeliekkel vetélkedve, vallás-
külömbség nélkül már kora reggel jelét adtak annak, 
hogy egyházi ügyeink iránt melegen érdeklődnek s 
hogy szép ünnepélynek lesznek itt tanúi. 

Első helyen kell a jelenvoltak közül említenünk e. 
megyénk általánosan becsült s szeretve tisztelt elnökeit, 
Konkoly Thege Pál s.-gondnok s Jókay Lajos esperes 
urakat, kik a rend és pontosság tekintetében alig túl-
szárnyalhatok, úgyszintén Konkoly Thege Gyula ügyvéd 
s hely. főjegyző s Pomothi Gábor assessor urakat, 
valamint megjelent a lelkész és tanitói kar egyrésze 
s számos közpolgár. 

E rendkívüli gyűlés főcélja Patay Károly rendszeres 
bekeblezése s kibocsátási vizsgája volt. Valamint szép 
reményeket fűztünk e tehetséges ifjúhoz kitűnő bizo-
nyítványai felolvasásakor : úgy valósultak is reményeink, 
várakozásaink ; a mennyiben a kápláni vizsgát a legjobb 
sikerrel tette le. A délután 2 óráig tartó vizsgát nyom-
ban követte az egyszerűségénél fogva magasztos kibo-
csátási ünnepély, végezve közkedvességii esperesünk 
Jókay Lajos úr által, ki ez alkalommal korszerű szép 
beszédet tartott, melyet emelkedett szelleménél fogva, 
ha helyünk engedné, örömmel közölnénk. 

Az ima és áldás után a kibocsátási ünnepély a 
templomban véget ért. 

Ugyané rendkivüli gyűlés erősítette meg a fen-
tebb érintett papválasztási szabályzatra beadott véleményt, 
mint olyat, mely a főt. ker. gyűlésre határoztatott föl-
terjesztetni jóvahagyás s eltogadás végett. 

Ezután a helybeli lelkész ur, a kibocsátott ifjú atyank-
fia édes atyjának szívélyes baratságaból valódi magyaros 
vendégszeretetben részesültünk, mit a toasztok hosszú 
sora nagyban fűszerezett; míg végre a gyorsan repülő 
idő elválásra, hazatérésre késztetett bennünket. E nap 
eseménye kedves emlékként záródott mindnyájunk 
szivébe. 

Juhász Pál, 
helyettes egyh. főjegyző. 

I R O D A L O M . 
Egy mulasztásunkat akarjuk helyreütni, midőn 

most, kissé ugyan megkésve, de még talan nem késve 
el, az alabb, egész terjedelmében közlendő előfizetési 
felhívást közönségünk figyelmébe a legmelegebben ajanl-
juk. Szent kúti Károly, pozbai ref. lelkész, Kálmán Far-
k is, gyüdi ref. lelkész és Bierbrunner Gusztáv, ókéri 
ág. ev. lelkész, mindannyian régi, érdemes munkatarsa-
ink , Uj Mayyar Athenas* (Ujabbkori magyar prot. egy-

házi írók életrajzi gyűjteménye) cím alatt egy kötetet 
szándékoznak közrebocsájtani, mely célból még április 
hóban a következő megrendelési felhívást bocsájtották 
ki: ,Alulírottak hosszasb idő óta gyűjtögetvén magyar 
prot. egyh. írók életrajzait, kezdve ott, hol a jó Bod 
elhagyta Athenásában s haladva a jelenkorig, — azon 
meggyőződésben, hogy ily nemű munka egyrészt némi 
szolgalatot teend általános nemzeti irodalmunk búvárai-
nak, s méginkább m. prot. egyházi irodalmunk majdani 
Toldyjának ; másrészt az e szakmával tüzetesebben nem 
foglalkozó, de szellemi munkasaink élete s működése 
iránt mégis érdeklődő müveit prot. közönségünknek is 
tanulságos olvasmányt vélvén nyújthatni: tisztelettel 
felhívjuk mindazokat, kiket nemzeti irodalmunk s ennek 
egyik kiválóbb tényezője, a m. prot. egyh. irodalma s 
a jeltelen sírokban nyugovó vagy még élő jelesebbjeink 
élete s munkálkodásának közelebbi ösmerése érdekel, 
hogy ily tárgyú, fentebbi címen emiitett munkánk meg-
jelenését pártfogásuk által eszközölni, illetőleg megren-
dejő alairasukkal biztosítani szíveskedjenek. Ezen, fen-
tebbi cimen f. évi szeptemberben megjelenendő gyűjte-
mény, az 1760—1880-diki időközből, a Királyhágón 
innen és tul élt vagy élő 470 magyar protestáns (ref. 
és ág. ev.) egyházi író életrajzát adandja, legnagyobb 
részt önálló kutatások, vagy eredeti források, azaz ön-
életrajzok vagy az illető irók utódainak közleményei 
nyomán, tömör vonásokban, munkáik könyvészetével 
s a munkásságukra vonatkozó vélemények idézésével s 
azoknál, kiknek életrajzaik egy vagy más helyen már 
megjelentek, a források megnevezésével, s a hol szük-
ség, a téves adatok helyreigazításával. Az SU. M. 
Athenas" terjedelme 40 nyolcadrét ív, ára 4 forint le-
end,- mely az átvételkor fizetendő. Ezúttal csak kötelező 
aláírást kívánunk, hogy tájékozhassuk magunkat a nyo-
matandó példányok mennyisége iránt. Kérjük a ft. püs-
pök s nt. esperes urakat s mindazokat, kikhez aláírások 
gyűjtése végett iveket küldöttünk, hogy iveiket junius 
végéig Szentkuti Károlyra címezve (Pozbán, u. p. P"üss, 
Barsm.) beküldeni szíveskedjenek. Minden megrendelő 
bérmentve kapja meg példányát." 

A Prot. Theologiai Könyvtár XIV. kötete meg. 
jelent. Cime: A magyar országgyűlések vallásügyi tár-
gyalásai a reformátiótól kezdve. Irta Zsilinszky Mihály. 
Első kötet: A reformátiótól a bécsi békéig. (1523 —1608.) 

Budapest, 1880. Kiadja a magyarországi protestáns 
egylet. 8-rét, XII -f- 360 lap. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* ÜSS?""" Kére lem. Tisztelettel kérem a lel-

kész és tanitó urakat s általában a Prot. Lap t. 
olvasóit, szíveskedjenek a mostani vagy a régebbi 
választási mozgalmak alatt megjelent és megjele-
nendő röpiratokat, programmbeszédeket, beszá-
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moló beszédeket, szóval az úgynevezett választási 
nyomtatványokat számomra — saját költségemre 
— Sárospatakra megküldeni. Dr. Ballagi Géza. 

* Személyi hirek. Gyárfás Albert, bukaresti lel-
készt a bethleni ref. egyház lelkészévé választotta. — A 
barsmegyei h. h. tanitóegylet énekvezéreűl Tótli Lajos 
nagysallói tanitó választatott. 

* Az alsózempléni egyházmegyében, Lácán — 
mint nekünk irják — igen szép ünnepély készül. Sélyei 
Istvánnak, a félszázad óta néptanitóskodó tisztes öreg-
nek akarják jubileumát megtartani. E végből a sáros-
pataki ref. egyház küldöttei, Szinyei Gerzson és Terhes 
Barna nem régiben kinjártak Lácán s megtették az in-
tézkedéseket , hogy julius hó első felében az ünnepély 
megtartható s az ünnepelthez méltó legyen. „Sélyei 
bácsi* igen jó egészségnek örvend s örömmel néz az 
emlékezetes nap elébe. Az ünnepi beszédet Czinke István 
ref. segédlelkész fogja tartani. Szólni fog valaki a tanitó 
testületből is. Éljen sokáig a derék öreg tanitó, ki 
az elismerésre valóban érdemes. 

* A sárospataki főiskola — mint levelezőnk irja 
— az 1880/1-ik iskolai év befejezését kegyeletesen 
akarja emlékezetessé tenni. Három szép emlékű tanárá-
nak fog ekkor emlékkövet állítani, u. m. Molnár István-
nak, a ki minden vagyonát (több mint 10 ezer frtot) 
a főiskolára hagyta és a Finkei testvéreknek, Pálnak és 
Józsefnek, kiket a 73-iki cholera-járvány ragadott el s 
kik közül kivált József a görög irodalom legjelesb szín-
műveinek nyelvünkre való átültetése által is maradandó 
érdemeket szerzett magának. A három egyforma szo-
bor a köztemetőben a zárvizsgák alkalmával fog ünne-
pélyesen felállíttatni. 

* A javított angol uj tes tamentum megjelenésé-
ről ezeket olvassuk a „The Disciple*~ben: „Az újszövet-
ség javított fordításának megjelenése minden kétségen 
kivül legfontosabb esemény a mai vallási életben. Az 
eddig beérkezett megrendelések megközelítik a két mil-
liót, kaphatók pedig a példányok kilenc pence-en felül 
mindenféle áron. A „Public Opinion* azzal tesz jó szol-
gálatot az ügynek, hogy összegyűjti és közli a világi és 
egyházi lapokban e munkáról megjelenő ismertetések 
lényegesb részeit, továbbá, hogy szakembereknek és 
gondolkodó olvasóknak a tárgyra vonatkozó levelezéseit 
is közli. — Fölvetették a kérdést, váljon törvény értel-
mében használhatja-e a lelkész az uj fordítást a temp-
lomban. A „Law Journal* szerint bár az u. n. egyfor-
másitási törvény semmiféle bibliafordítást különösen nem 
jelöl ki, mégis azt hiszi, hogy szükség lesz parlamenti 
határozatra, hogy az eddig használatban volt fordítás 
félretétessék. A „Church Times* ellenben kijelenti, hogy 
szabadságában áll a lelkésznek a szöveg felolvasásánál 
akármely fordítást használni. Az evangyeliom és a leve-
lek a Prayer-book (agenda)-nak kétségenkivül alkatré-
szeit teszik. E szerint ismét külömbség lesz az agenda-
beli uj testamentum és a könyvtári uj testamentum között, 

a mint volt 1611 — 1662-ig, mely utolsó évigaz 1572-iki 
fordítás volt egyházi használatban. A prédikációnál, 
ugy látszik, a lelkész mindenesetre használhatja a javí-
tott uj fordítást. — Amerikába a javított uj fordítás 
példányai május 19-én érkeztek meg és 21-én a „New-York 
Herald* a munkát egész terjedelmében közölte a reg-
geli kiadásban.* Minálunk is harmad éve megkisérlették 
az uj testamentum javított fordításának kiadását; de 
nem emlékszünk rá, hogy a napi sajtó több tudomást vett 
volna a dologról, mint akár Plazafi Vérai egy elmeszüle-
ményéről. Ez is signatura temporis et loci. 

* Szakolyban, a felsőszabolcsi egyházmegyében, a 
ref. gyülekezet — mint nekünk irják — mult hó 8-kán 
kegyeletes ünnepélyt ült. Nemes Czakó Fúnyi Dánielnek, 
az 1852-ben elhunyt kántor-tanitónak elkorhadt fejfája 
helyébe néhány hálás tanítványa egy uj fejfat állíttatott, 
mely alkalomból a gyülekezet, elhunyt derék tanítója 
emlékére ünnepélyt rendezett. A sir felett Bakos Pál hely-
beli lelkész igen szép alkalmi beszédet tartott. Azután 
a boldogult családja nevében Horváth István megkö-
szönte a volt hű tanítványok s egyházi elöljárók részé-
ről nyilvánult hálás kegyeletet és kívánta, hogy az 
emiékjeit állítók sírját is oly hálás utódok állják egykor 
körül, mint amily hálás érzelmet ők tanúsítanak a 29 év 
óta porladó tanitó iránt. Mi magunk is ezt kívánjuk a 
szakolyi egyházi elöljárók, a volt tanítványok s az egész 
egyházközség minden tagjának. 

* Nagy-Geresdről irja nekünk Czuppon Sándor segéd-
lelkész, hogy ott bold. e. Haubner Máté superintendens 
emlékünnepe máj. 15-kén nagy közönség részvételével 
ment végbe. Az ünnepélyen jelenvolt Dr. Haubner 
Rudolf is, továbbá jelenvoltak a győri gyülekezet, a 
soproni gymnásiumi tanári kar képviselői stb. A temp-
lomban Trsztyenszky Gyula tartott beszédet Luk. 19. 
40. alapján. A jeles egyházi szónok ihletett szavakkal 
emlékezett meg egyházunk ama kimagasló alakjáról. 
Beszéde, mely nyomtatásban is meg fog jelenni, roppant 
hatást tett a hallgatókra. Az isteni tisztelet után a kö-
zönség a lelkészlak elé vonult, a hol az emléktáblának 
leleplezése kellő ünnepélyességek között megtörtént. 
Megemlíti még levelezőnk, hogy Dr. Haubner Rudolf ez 
alkalomból a nagygeresdi ev. gyülekezetnek ajándékozta 
azon kelyhet, melyet a dunántúli kerület tisztelete jeléül 
akkor adott Haubner superintendensnek, midőn az supe-
rintendensi hivataláról lemondott. Az ünnepélyt termé-
szetesen közebéddel zárták be. 

* A németországi Gusztáv-Adolf-egylet — mint 
Czékus István superintendens és e. e. e. gyámintézeti 
elnök ur tudósít bennünket — folyó évi főgyülését Dort-
mund városában augusztus hó 16., 17. és 18-dik napjain 
tartandja. 

* Sárospatakon, — mint levelezőnk irja — a 
pünkösdi vakációban egy V. oszt. tanuló, Hetey László, 
fürdés közben belefúlt a Bodrogba. Temetése f. hó 8-án 
ment végbe a tanári karnak, zokogó szüleinek és a 
benlevő tanuló ifjúságnak fájó részvéte mellett. 



* A magyarországi jánosrendi szabadkőmives 
páholy, melynek nagymestere — tudvalevőleg — Pulszky 
Ferenc, — mint megbízható forrásból értesülünk — 
szép dologban fáradozik. A főtisztikar egy »Röpirat-
egylet*-et szervezett, mely hivatva van a népet erkölcs-
nemesitő nyomtatványokkal ellátni, mintegy erkölcsös 
ponyvairodalmat létrehozni és terjeszteni. A kivitel mó-
dozatait egy 7-es bizottság állapítja meg Pulszky elnök-
lete alatt. A budapesti páholyok mind, a vidékről is 
igen tekintélyes számban, i o o — i o o frt. évi járulékot 
szavaztak meg e szent ügy kivitelére és biztosítására. 
Ilyen egyletek más államokban már régen vannak ; 
van ilyen Ausztriában is ; csak Magyarország volt hátra. 
Valóban nem érti az ember, hogy miért csinálják ezt 
és ehhez hasonló nemes intézkedéseket a szabadkőmű-
vesek titokban ? Miért zárkóznak el embertársaik elől 
olyan tényeik véghezvitelével, mely csak növelné irán-
tok az úgyis megingott tiszteletet ? A szabadkőműves-
ségnek nyiltan kellene folytatni a maga áldásos mű-
ködését. Alapszabályaikat úgyis a belügyminiszter 
erősiti meg, titkolni vagy épen szégyenelni valójok 
semmi sincs. Lépjenek hát ki a nyilvánosságra. Leg-
első és legfőbb szabályuk az egymás iránt való testvéri 
szeretet, ez pedig nem szégyen. 

* A zemplénmegyei tanitó-egylet közgyűlése — 
mint minket tudósítanak — f. hó 7-én tartatott S.-A.-
Ujhelyen a megyeház nagy termében. Községi, állami 
és felekezeti iskolák tanitói mintegy 100-an voltak je-
len. A gyűlést Dezső Lajos sárospataki állami tanitóké-
pezdei igazgató nyitotta meg. Később őt választották 
rendes elnökké, Gerec Lajost és Kuruc Vazult alelnö-
kökké, Gérec Károlyt jegyzővé, Vágó F.-et pénztárnokká. 
Az orsz. tanitó-egylet gyűlésére Budapestre Kovdsy Zol-
tán államképezdei tanár küldetett ki. Volt még a gyű-
lésen felolvasás, vitatkozás s végül jó ebéd a Diána-
kertben, fűszerezve sok-sok pohárköszöntővel. 

* Iskolai jelentések. A pesti reform, papnevelő 
intézetben (Kalvin-tér 7. sz.) az 1880/81-ik iskolai évi 
nyilvános vizsgák a következő napokon és renddel fog-
nak tartatni: Junius 20-án d. e. 8—12-ig. Az I. évesek 
a Szenttörténelemből és ennek melléktárgyaiból Farkas 
József; a Ilébernyelvből és az újszövetségi Görögnyelv-
ből Petri Elek, a Theologiai tudományok encyclopaedi-
ájaból Szőts Farkas, a Rendszeres bölcsészetből és a 
Nevelés- és Oktatástanból Dr. Bihari Péter tanárok ve-
zérlete alatt. Junius 20-an cl. u. 3 6-ig. A II. évesek 
az egyetemes Egyháztörténelemből Farkas József, a Ker. 
felekezetek tanrendszeréből Kovács Albert, az ó- és új-
szövetségi Irásmagyarazatból Petri Elek, a ker. Hittanból 
Szőts Farkas tanárok vezérlete alatt. Junius 21-én d. e. 
8—12-ig. A III. évesek az egyetemes Egyháztörténe-
lemből Farkas József, az egyházi Szónoklattanból és a 
Vallástanból Kovács Albert, az ó- és újszövetségi írás-
magyarázatból és a bibliai Bevezetéstanból Petri Elek, a 
Vallásbölcsészetből Szőts Farkas tanárok vezérlete alatt. 
Junius 21-én d. u. 3—6-ig. A IV. évesek a magyar 

prot. Egyháztörténelemből Farkas József, az egyházjog-
tanból és a Szertartástanból Kovács Albert, az ó- és 
újszövetségi irásmagyarázatból Petri Elek, a keresztyén 
Erkölcstanból Szőts Farkas tanárok vezérlete alatt. 6— 
7-ig lesz mind a 4 osztály vizsgája az összhangzatos 
éneklésből Farkas Sándor énektanár vezérlete alatt; 
azután jutalmak fognak kiosztatni. Mely közvizsgálatokra 
az érdeklődő közönséget, különösen pedig a theologiai 
igazgató bizottságot és a dunamelléki egyházkerület 
tisztviselőit tisztelettel meghívja, Bpest, 1881. jun. 3-án, 
Kovács Alb., igazg. tanár. — A kiskun-halasi ref. főgymná-
siumban a folyó tanév végén a vizsgálatok a következő 
napokon fognak megtartatni: junius 12-én zárünnepély, 
tornászati vizsga és rajzkiállitás, 13-án a magántanulók 
vizsgái, 14. és 15-én Írásbeli érettségi vizsga, 17. és 18-án 
rendes közvizsgák, 18-án szóbeli érettségi vizsga. Halas, 
1881. junius 2. Az igazgatóság. 

* Kolozsvárról irják nekünk, hogy a kolozsvári 
ág. h. ev. iskolánál alkalmazott Spengel Károly Ede 
tanitó megtébolyodott, s azonnal elszállíttatott az őrültek 
házába. Nevezett a theologját is elvégezte Eperjesen, az 
utóbbi időben pedig a tanári vizsgát kisérlette meg, de 
ezen megbukott s a sikertelen vizsga után néhány napra 
érte a szomorú katasztrófa. A 40 éves, tehát legszebb 
férfi korában levő szerencsétlen iránt általános a részvét. 

* Gyászhír. Csolosz Pál, ugocsamegyei bábonyi 
ref. lelkész hosszas szenvedés után m. hó 17-én elhunyt. 
Fiatal özvegyet és 5 kiskorú árvát hagyott hátra a leg-
szigorúbb anyagi körülmények között. Béke poraira 1 

* Szerkesztői mondanivalók. G. P. Becses tudó-
sítása elhányódott irományaink közt. Most ráakadvan, 
mint elkésett tudósítást, egész terjedelmében nem közöl-
hettük azt. Kérjük szíves elnézését 

N E C R O L O G . 
Az ország határszéléről szomorű hírt vettünk, 

mely egy talpig becsületes, derék ember, jó hazafi és 
buzgó protestáns férfiú elhunytát jelenti. A hozzánk be-
küldött gyászlapon e sorokat olvassuk : 

Hewessy Károly 1848/49-iki honvéd-törzskari szá-
zados, Bács-Bodrog megyének volt rendes-, legutóbb 
tiszteletbeli főmérnöke máj. 27-én d. e. 8 órakor életé-
nek 73-ik évében, Csében jobbletre szenderült. A bol-
dogult földi maradványai május 29-én d. e. 10 órakor, 
a helv. hitv. szertartásai szerint, Csében adattak át az 
anyaföldnek. A gondos családfő, a gyöngéd apa, a sze-
rető rokon, a nemes barát csöndes halálát levert lélek-
kel tudatják azok, kiknek szivük a pótolhatlan veszte-
ség felett mélyen kesereg. Kelt Vajszkán, máj. 30-án. 
Áldás hamvaira 1 Hewessy szül. Henrich Victoria, az 
elhunyt özvegye. Hewessy Victoria, Gizella, Ilka, Jolánka, 
Irma, Hortenzia, Berta és Izidora, az elhunytnak gyer-
mekei. 



Hewessy Károly elhunyta nagy csapás hazára, 
nemzetre, egyházra s családjára egyaránt. Kötelességét 
mindenik irányában megtette ú g y , amennyire csak 
lehetséges. Elég annyit tudnunk róla, hogy mikor a 
haza veszélyben volt, a „talpra magyar4 hivó szózatára 
ö is kardott kötött ; hogy mint Bácsmegye főmérnöke 
rengeteg területet hódított vissza az elemektől, hogy 
ahol annakelőtte a Duna posványa s árterülete terjen-
gett, rengő aranykalász dicsőítse a fáradhatlan szorgal-
mat ; hogy Hewessy, mint az alsóbaranya-bácsi ref. 
egyházmegye legidősb tanácsbirája évtizedeken át szol-
gálta tanácscsal, buzgalommal egyháza ügyét, melynek 
gyarapodását, felvirágzását szívén viselte. 

Hazafiúi és polgári érdemei méltatása nem e la-
pok hivatása. Első sorban a megyei lap, a „Bácska4 

van erre hivatva, s megütődve láttuk, hogy ott mind-
össze pár sor volt szentelve azon férfiú emlékének, ki-
nek Bácsmegye ügyei körül hervadhatlan érdemei 
vannak. 

Egyházi szereplésének sok helyt őrzi nyomát az 
alsóbaranyai tractus számos jegyzőkönyve. Látjuk azok-
ból, hogy több ízben elnökölt a gyűléseken, hogy szor-
galmasan látogatta azokat s meg nem jelenhetése ese-
tén nem mulasztá el bejelenteni elmaradása okát. 

De mind ennél jobban jellemzi egyházi dolgaink 
iránti érdeklődését lapunk szerkesztőjéhez intézett két 
szép levele, melyeket a közte és Ballagi Mór között 
fennállott barátság emlékjeléül gyűjteményemben őrzök. 
Im itt közlöm az egyiket, mely annyiban tanulságos 
közviszonyainkra nézve is, hogy öregeink mennyivel 
inkább érdeklődtek az egyház iránt, mint a nyomukban 
felsarjadzott ifjú nemzedék ! 

Tisztelve szeretett Barátom! 
V a j s z k á n , 1 8 7 2 . j a n u á r 1 0 . 

Levelemre küldött válaszodat, t. i. Egyházi és 
Iskolai Lapod két mutató számát nagy örömmel vet-
tük. Mert első számbeli beköszöntésed ez uj évre 
— ugy látszik •— ez évi működésed programmjául 
vehető lévén, epedve várom tőled ezen programmod 
végén tett Ígéreted megfejtését. Azt t. i., hogy mig 
egyrészről a protestantismus összetartására országos 
központ felállítását látod szükségesnek, másrészről tel-
jes szellemi decentralisatiót kívánsz a protestantismusban, 
midőn te nem csak hogy teljes szabadságot adsz úgy 
az alantalló, mint az emelkedett szellemeknek, a maguk 
látköre szerint keresni és magyarázni a nép előtt az 
észszerű vallási igazságokat ; hanem a philosophia által 
vájt akna végéig óhajtod vezetni a protestantismust. 

A világ históriája, de legközelebb az amerikai pro-
testantismus azt bizonyítják, hogy az emberi gyarlósá-
goknál fogva a mester követői mindenütt oldalaknákba 
tévedtek. Ebből én azon tanulságot vonom le, hogy az 
emberi nem érettségi előhaladásához képest (mely nem-
zedékről nemzedékre csak bizonyos stádiumokig történ-
het), az oldalaknák nem maradhatnak el korlátolás nélkül. 
Sőt magába az egyenes aknába is, melyen haladni kí-

vánunk, oly veszélyes mélységek tátonganak, hogy 
azokat áthidalni mulhatlan szükséges. Ars longa vita 
brevis! Ha a mester kidűl, kontárok veszik kezökbe a 
vezetés lámpáját, vagy a hatalomra vágyók vakitó fényt 
támasztanak, s igy is ugy is veszély v á r a v e z e t e t t e k r e . 

Hogy a protestantizmusnak szakitni kell a tudat-
lanság és setétség mult századaival, és hogy mindazt, mi a 
conciliumok végzéseiből rajta száradt, s amit az üldözés 
századaiban senkinek sem lehetett batorsága róla letépni, 
nekünk igyekeznünk kell eltávolítani: ebben véled tel-
jesen egyetértek ; de ez csak stádiumonként, a cultura 
emelkedéséhez, és az általános érettséghez képest tör-
ténhet időről-időre. Mert mig átalánosságba beszélsz, még 
a legvaskalaposabb kálv. pap is igazat fog néked adni 
(ha csak pápista concilium-gyülöletből is); de mutasd 
csak ki egyenként, in specialitate a leszakítandó rongyo-
kat : kevesen lesznek, kik ezekhez nyúlni merészek lesznek. 

Te barátom, kétszáz esztendővel előbbre vagy, mint 
a közönség legnagyobb része; azért ne hidd, hogy mind 
meg fognak érteni. 

Fogadd magasztos törekvésedért, legőszintébb elös-
merésemet és tiszteletem nyilvánítását. S ne vedd rossz né-
ven tőlem azon bizodalmat, hogy én laicus ember létemre 
magamnál okosabb embert figyelmeztetni bátor vagyok 
a Scyllák és Carybdisek kikerülésére. Én már sokszor 
hallottam műszaki jó tanácsot egyszerű paraszt embe-
rektől, s elvemmé lett, azokat mindég meghallgatni, s 
ezt nem is bántam meg soha. Te is tűrd el barátom. 

Feleségem és leányaim igazi lelki élvezettel olvas-
ták (kétszer is) i-ső számbeli cikkedet, s várjuk a prac-
ticus megfejtéseket. Fogadd ő tőlök is a legőszintébb 
tiszteletet. Vagyok téged ölelve igaz szívű barátod 

Hewessy Károly. 

A másik levél, nem kevésbé szép, nem kevésbé 
tanúskodik a boldogultnak egyházunk iránt tanúsított 
élénk részvétéről. De túlnyomóan személyi vonatkozású 
s azért itt e helyen csak megtizedelve közölhetjük. 

Szeretve tisztelt Barátom ! 
Ne vedd hizelgésnek, midőn lelkem ösztönét követve 

e sorokat csak azért irom néked, hogy nyilvánítsam 
bennök irántad való eddigi tiszteletemnek igen ma-
gas fokra lett emelkedését. 

A középtanodák iránt a Pesti Naplóban lévő cik-
keiddel valódi enthusiasmusra ragadtál engemet és 
családomat. Családomat igenis, mert nőm és leányaim 
— valahányszor uj ember ösmeretségéhez jutnak — 
mindég Összehasonlításokat tesznek a classicus és reál 
nevelés emberei közt, s noha az elsőbbek sem ütik meg 
előttök azon mértéket, melyet várnak : az utóbbiak iránt 
mindég szomorúan jegyzik meg, hogy azok a szépet, 
jót, nagyot, nemest, nemcsak hogy nem érzik át, de 
nem is értik. 

Ezen női észrevételek sok értekezletnek voltak 
előidézői közöttünk ; s miután ezen jelenség okait körül-
belül cikked szellemében fejtettem meg nékik: ime 



ködös felfogásainkat a gyönyörű napfény, — mely cik-
keidben ragyog, — felviiágositá. 

Képzelheted azon lelkesültséget, melyet minden 
egyes pontod, — melyekben valóban rem acu tetigisti, 
— előidézett. Mert nagyon átéreztük azt, hogy mig 
ezen nagyszerű culturalis kérdésben, az eddigi közlemé-
nyek ugy, mint a ministeri értekezlet is, csak sympto-
mák orvosolgatása körül forognak: te Barátom kézzel-
foghatólag kimutatod a baj alapokát, és véle az egy-
szerű orvosságot is. Adja nemzetünk Istene, hogy a 
ministernek és törvényhozásnak legyen elég bátorságuk 
nézeteid szerint intézkedni. 

Ezen meggyőződés tehát az, mely vélem e sorok 
Írására tollat fogatott, hogy néked, magam, nőm és 
leányaim őszinte mély tiszteletét megvigyék. 

En, Barátom, annyi balszerencse közt s oly sok vi-
szály után, öregségemre elhitettem magammal, hogy 
qui bene latuit, bene vixit; és ezen nézet nyomán Vajsz-
kán élek. A bene vixitnek azonban még sok hijja van, 
mert mint mindenütt, itt is, küzdés az élet, részint az 
elemekkel, részint a tudatlansággal és gonoszsággal, mi-
dőn feladatom itt 40 ezer holdat a békáktól az em-
berek számára mentesíteni; és szellemi rokonságra az 
egész környéken csak nőm és gyermekeim körében 
számithatok. 

Oh Barátom, ha te megszánnál, és egy vacatiót 
vagy csak néhány napot is nálam tölteni elhatároznád 
magadat; mily kedves alkonyatot varázsolnál életemnek. 
Ezt azonban minden könnyűsége mellett is reményleni 
nem merem. Mert midőn te a majorum gentium szelle-
mek közt lehetsz, nem kívánkozol ide a minorum gentium 
szellemek közé. 

Áldjon meg az Isten kedves Barátom, fogadd még 
egyszer ölelésemet és egész családom ölelését. Es ké-
rünk, emlékezz rólunk, midőn jól lészen dolgod. Igazszivü 
barátod, Vajszkán, 1872. nov. 19. Hevvessy Károly. 

Az a kívánság, melyet ez utóbbi sorokban egy 
melegen érző szív fejez ki lelke barátja előtt: csakugyan 
nem teljesült. Pedig csak kis hijján mult, hogy teljese-
désbe nem ment. 

1874. aug. 9-én atyámmal együtt mentünk Belgrád-
ból Eszekre. A gőzhajó fedélzetéről jobb kéz felől fel-
tűnt Cséb, majd Vukováron és a Zsiva szigetén tul, a 
Vaisz árok mellett Vajszka. Még Zimonyban kifejezte 
előttem atyám azt az óhaját, hogy öreg barátját vajsz-
kai Tusculumaban meglátogatja. De „homo proponit, 
Deus disponit." A beteg test parancsolá, hogy haladék-
talanul Rohitschra siessen üdülést keresni a gyógyforrás 
körül. Csak megemlékező sóhaját bocsátotta Vajszka 
felé, hol öreg baratja tart karokkal fogadná 1 Most is-
métlődött ez eset: lelkileg, mély részvétével volt jelen 
a temetésen, melyen egy igaz ember porait adták át 
az anyaföldnek. Áldás koszorúzza emlékezetét 1 

B. A. 

A D A K O Z Á S O K . 
Adakozási felhívás.*) 

Azon irgalmat nem ismerő élet-halálharc, melyet 
a 17-ik század hatalmasai a protestantismus felvilágoso-
dása ellen vívtak, a homonnai protestáns egyházat is 
1615-ik évben az enyészetbe sodorta; az ily módon 
pásztor nélkül maradt nyáj nagy része elszéledve, ide-
gen pásztorok tűzhelyeihez tereltetett; a megmaradt 
kisebb rész, valamint az azóta itten letelepedett protes-
tánsok, harmadfélszázad óta várták az ige feltámadását, 
miglen a hívek vallásos buzgalma az igét csakugyan 
testté változtatta és az 1880. évi november hó 28-ik 
napján Ilomonnán egy magán hajlékban hangzott fel 
újból a „Jövel óh áldott szent Lélek ! gerjeszd fel hívei-
det" szent éneke, a midőn Böszörményi Károly, málcai 
helvét hitvallású lelkész, magasztos lelkesedéssel vezérelt 
lélekemelő szavai után az űrvacsoraja a testvériesen 
egyesült mindkét protestáns felekezet híveinek megadta 
azon lelki vigaszt, mely után oly hosszú évek során át 
epedve vágyakodtak. 

Az azon napon megtartott egyházi közgyűlés ki-
mondotta a homonnai egyesült protestáns leányegyház 
oly módon való megalakulását, hogy az istenitiszteletek 
a két vallásfelekezet kebléből szabadon választandó lel-
készek által felváltva lesznek megtartva; mely határo-
zat mindkét hitfelekezet egyházmegyéjének jóváhagyása 
alá be is terjesztetett. 

Az azóta megtartott istenitiszteletek alkalmával 
mindinkább meggyőződtek a hivek arról, hogy a magán 
hajlék nem képes ezen, eddigelé 140 tagot számláló 
leányegyház hiveit magába fogadni, miért is az e folyó 
évi május hó i-ső napján megtartott egyházi közgyűlés 
kimondotta a templomépítés szükségét, s annak céljaira 
a hivek kebelében egy alairási ivet bocsátott ki, melynek 
eddigi eredménye az 1200 forintot meghaladja ugyan, 
ezen összeg azonban távolról sem ütvén meg a:: építési 
költségek szükségletét, egész bizalommal fordulunk 
mindkét protestáns hitvallású híveink buzgalmához, 
segitsék elő törekvéseinket kegyes adományaikkal ; és 
ezzel nemcsak a hívek részére biztositandják a vallás 
vigaszát, de általa hazánk ezen éjszakkeleti sarkán a 
magyar nemzetiségnek egy olyan oltárt állitandanak fel, 
mely hogy annak egyik jelentékeny gyűpontjává váljék, 
arra ezen leányegyház híveinek kiváló gondja is lesz. 

Kelt a homonnai egyesült protestáns leányegyház 
meghagyásából és annak nevében Homonnán, 1881. 
május hó i-én. Dercsényi Kálmán, főgondnok. Mándy 
István, Komár Adolf, algondnokok. Id. Erank Károly, 
Gerecz Lajos, Kárpáthy Gusztáv, Képes Gyula, Sándor 
Péter, Szekeres István, egyháztanácstagok. 

*) A j e l e n f e l h í v á s t a z o n m e g j e g y z é s s e l a j á n l j u k t . o l v a s ó i n k 
f i g y e l m é b e , h o g y a m e n n y i b e n a s e g é l y t i g é n y l ő h o m o n n a i e g y h á z r a a d o -

I m á n y a i k a t h o z z á n k k ü l d e n é k b e , a z o k a t m i n y i l v á n o s a n n y u g t á z v á n , 
I s z í v e s e n e l j u t t a t j u k i l l e t ő h e l y ö k r e . S z e r k . 



Az országos protestáns árvaház javára f. évi ja-
nuár i-jétől mai napig következő adakozások folytak be : 
Deák Ignác hagyatéka 200 frt, Horváth Mihály lepsényi 
ref. lelkész i frt, Mányai Károly 70 kr., Balassa Lajos 
30 kr., és Kircsits Antal lepsényi lakosok 20 kr., Hei-
delberg V. Lipót IOO frt, Borsod-miskolci gőzmalom 6 
frt, Frank Albert Miskolcon 2 frt, Wechslcr Antal 
Miskolcon 2 írt, László József kocsi ref. lelkész alapít-
ványa 100 frt, Pap Gábor b.-püspöki lelkész 2 frt, 
Szabó Dávid táci ref. lelkész 6 frt, Rumpeles Mihály és 
neje Günther Mária hagyománya 100 frt, a mezőberényi 
német evang. egyház 10 frt 26 kr., Nagy Károly cső-
szi ref. lelkész 9 frt, a szepetneki evang. gyülekezet 3 
frt 10 kr., Szokolay József P.-Ujlakon 5 frt 16 kr., 
pesti ref. egyház 1880 évre 40 frt, és 1881 -ik évre 30 
frt, Téby Zsigmond kopácsi ref. lelkész 7 frt 73 kr., 
Szutter Károly bikácsi ev. lelkész 6 frt 50 kr., Gáber 
Lajos kokovai ev. lelkész 5 frt, Czékus István superin-
tendens Rozsnyón 33 frt, Apostol Gyula laki ref. 
leik. 60 kr., Jakab János szalai ref. lelkész 1 frt 50 kr., 
Kovács Dániel esztári ref. lelkész 8 frt, Riesz K. pod-
luzsáni ev. lelkész 5 frt 40 kr., Freitag János csorvási 
ev. s.-lelkész 9 frt 20 kr., Huszár G. f.-ozori lelkész 2 
frt 34 kr., Tóth Miklós b.-szt.-mihályi ref. lelkész 10 
frt 80 kr., Könyves János kis-marjai ref. lelkész 10 frt 
55 kr., Tóth Sándor gombai ref. lelkész 19 frt 16 kr., 
Rátz G. János petőfalvi evang. lelkész 18 frt 24 kr., 
Tóth Miklós t.-roffi ref. lelkész 14 frt, Klimo Vilmos 
pribóci evang. lelkész 7 frt 50 kr., Stúr Dániel kucurai 
ev. lelkész 6 frt 42 kr., a pestmegyei egyházak exa-
meni gyűjtése Kiss Endre lelkész által 25 frt 54 kr., 
Bató Ferenc sajóvelezdi ref. leik. 3 frt 10 kr., Tatár 
János szeghalmi ref. leik. 19 frt 13 kr., Knar Sámuel 
mekényesi lelkész 6 frt 47 kr., Csontó Károly s.-egyegi 
ref. lelkész 6 frt, a budapesti külvárosi takarékpénztár 
10 frt, a földvári evang. egyház 25 kr., Igaz József 
szerencsi ref. lelkész 12 frt, Kassáról beküldött gyám-
intézeti segély 5 frt 90 kr., Tóth Gábor szabadszállási 
ref. leik. 31 frt 81 kr., a weingartskircheni ev. gyüle-
kezet 1 frt 50 kr., Somogyi Lajos borii ref. lelkész 2 
frt, Horváth Gábor csepeli ref. lelkész 5 frt, alsó-káldi 
Káldy József 5 frt, Káldy Ottil 5 frt, Rupprecht-Káldy 
Zina 5 frt, Káldy Gyuláné 5 frt, Káldy Gyula, a vasi 
közép ág. h. ev. egyházmegye felügyelője 5 frt, a bá-
baszéki evang. lelkészi hivatal 2 frt 79 kr., Körmendy 
Sándor hedrahelyi ref. lelkész 3 frt 30 kr., Eri Ferenc 
pacséri ref. lelkész 9 frt 89 kr., Frenyó András t.-szelei 
ev. leik. 8 frt 70 kr., Pfeffer József bonyhádi ref. tanitó 
3 frt, felsőbaranyai ref. egyházmegye alapítványa 100 
frt, h.-mezővásárhelyi 12 ref. temetkezési egylet alapít-
ványa 100 frt, mezőföldi helv. hitv. egyházmegye 6 
frt, losonci takarékpénztár és hitelbank 10 frt, bazin-
modor-sz.-györgyi takarékpénztár 5 frt, n.-szebeni taka-
rékpénztár 10 frt, szepesi takarékpénztár 5 frt, dobsinai 
takarékpénztár 10 frt, Veres Benő nagy-korpádi ref. 
lelkész 4 frt, bajai takarékpénztár 5 frt, budapesti köz-

ponti takarékpénztár 50 frt, nyíregyházi takarékpénz-
tár 10 frt, Dubovai Béla nemes-magasi ev. lelkész 
5 frt, Bajer Karolin úrhölgy az intézetében rende-
zett hangverseny jövedelméből 50 frt, Kiss Lajos bo-
bai ev. lelkész 2 frt, Nagy Imre ugrai ref. lelkész 60 
kr., Szőke János érmihályfalvai ref. lelkész 3 frt 50 kr., 
Bariss Sándor lieblingi lelkész 10 frt 86 kr., Zeke 
Lajos siklósi ref. lelkész 10 frt, a rostavaci evang. egy-
ház 29 frt 3 kr., Wűnschensdorfer Károly poprádi ev. 
leik. 12 frt 30 kr., első hazai takarékpénztar 200 frt, 
Müller Lajos gyűjtése 10 frt, dobsinai evang. egyház 
25 frt, százdi ev. egyház 4 frt, Bodnár András Kazán 
50 kr., Dömötör Lajos bölcskei leik. 5 frt 69 kr., csök-
mői ref. egyház 2 frt, süvetei evang. egyház 4 frt 20 
kr., Dömötör Bertalan tassi ref. lelkész 30 frt 21 kr., 
Ludig József locsmándi leik. 10 frt, cserencsényi ev. 
egyház 52 kr., mozsonyi takarékpénztár 20 frt, budapesti 
fővárosi takarékpénztár 50 frt, körmendi takarékpénztár 
10 frt, a budapesti német evang. egyház 100 frt, lep-
sényi ev. gyülekezet 13 frt 71 kr., Németh Zsigm. I10-
boli ref. leik. 1 frt 50 kr., kassai ev. magy.-német 
egyház 5 frt, Dienes Balázs Nagy-Doboson 4 frt, ne-
meskéri gyülekezet 2 frt, Putz Lajos gutái leik. 4 frt, 
Procopius Pál polgárdi egyházmegyei felügyelő 16 frt 50 
kr., Békássy József séllyei ref. leik. I frt, Horváth Mária 
Tóth Andrásné hagyatéka 75 frt 41 kr., Kalmár Pál 
kertai ev. leik. 4 frt, a fehértemplomi ev. gyülekezet 1 
frt, vértesaljai ref. egyházmegye mint rendes örökös tag 
107 frt 50 kr., szász-orbói ev. presbyterium 6 frt, 
Kálmán János jászberényi ref. leik. 5 frt 60 kr., első 
magyar általános biztositótársulat 50 frt, a töki ref. egy-
ház 15 frt, Gabler Franciska szül. Pasperger hagyatéka 
10 frt, Emericy Dávid felkai ev. lelkész 8 frt 60 kr., 
Tóth Sándor szil-sárkányi ev. leik. 1 frt, Bartal Andor 
batizfalvi ev. leik. 9 frt 6 kr., Gallé András kis-hartai 
ev. lelkész 15 frt, ménesgyoroki egyház 74 kr., a mra-
moráki evang. egyház 5 frt, a mramoráki ev. confirmán-
dusok 2 frt, zágoni ev. ref. egyházközség 5 frt, Bonc 
Gyula szt.-benedeki ref. lelkész 2 frt 79 kr., Liszkay Sán-
dor rima-brezói ev. leik. 2 frt 80 kr., a simonyii ág. h. 
ev. egyházközség 12 frt 61 kr., a kemenesaljai ág. h. 
ev. egyházmegye 6 frt, Pelárgus János dörgicsei ev. lel-
kész 3 frt 50 kr., Fördős Lajos kecskeméti ref. lelkész 
és főesperes gyűjtése 30 frt 50 kr., N. N. 4 frt. 

Ezen adakozások részletes kimutatása annak ide-
jében külön íven fog közzé tétetni. 

Budapest, 1881. május hó 5-én. 

Tlornydnszlcy Victor, 
m i n t a z o r s z á g o s p r o t e s t á n s á r v a h á z 

p é n z t á r n o k a . 

* A z á r v a h á z r a m u l t h ó v é g e ó t a h o z z á n k b e k ü l d ö t t a d a k o z á s o k 

k ö z l é s e a l e g k ö z e l e b b i s z á m b a n j ő . S z e r k . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : DDr. ZBa.lla.gfi UszEór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
S Z E R K E S Z T Ő -
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K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. kar. Ki iizsy-jtca 29. sí. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben h á z h o z h o r d á s s a l s vidékre p o s t a i k ü l d é s s e l 

f é l é v r e 4 f r t 5 0 k r . , e g é s z é v r e 9 f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 
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5 k r . , e g y s z e r i é r t 7 k r . s o r j a . — B é l y e g d i j 

k ü l ö n 3 0 k r . 

Teljes számú példányokkal mirxclég- szolg-áLltLa.+u.xxls:_ 

Előfizetési felhívás 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP" 
1881-dik évi, huszonnegyedik , 2-ik félévi f o l y a m á r a . 

ZEDlÖflzetés i cLij : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 50 kr., negyedévre 2 forint 25 kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Kinizsy-utca 29-ik szám alatt) kérjük küldeni. 

Laptulajdonos és felelős szerkesztő 
Dr. Ballagi Mór. 

A képviselőválasztások és a protest. lelkész. 
( V é g e . ) 

Végre is azonban a protestáns lelkésznek 
sohasem lehet megfeledkeznie arról, hogy az ő 
országa tulajdonképen nem e világról való, hogy 
ő mindenekelőtt az ő egyházának, az Isten orszá-
gának szolgája, s mindenekfelett annak terjesz-
tése és felvirágoztatása kell, hogy törekvéseinek, 
vágyainak legfőbb célját képezze; a lelkésznek 
közvetlenebbül, melegebben kell érdeklődnie az 
egyházi, mint az állami, politikai ügyek iránt; 
legyen mindenekelőtt lelkész, az úr szőllőjének 
munkása, azután hazafi. Ebből folyólag én ré-
szemről a lelkésztől megkívánnám, hogy képvi-
selőválasztási ténykedésénél se feledkezzék meg 
azon egyházról, melynek szolgája, azon felekezet-
ről, melynek érdekeit mind alkalmatos mind al-
kalmatlan időben munkálnia, védelmeznie kell. 
Nem akarom ugyan azon lapoknak példáját kö-
vetni, melyeknek hasábjain a legközelebbi hetek-
ben gyakran lehetett olvasni, mikép a képviselő-
jelölttől okvetlenül megkívánandó az, hogy jó 
katholikus legyen (Magyar Állam, Magyar Korona 

stb.); nem kívánom ennek analógiája szerint a 
protestáns lelkésztől, hogy ő csakis protestáns 
vallású jelöltre szavazzon. Isten mentsen attól, 
hogy a felekezetiességet az országházba is be-
vigyük, illetőleg beküldjük. En nem óhajtom 
vissza azon régi időket, midőn az országgyűlési 
pártok a vallásfelekezetek szerint oszlottak meg, 
s így reám, mint protestáns lelkészre nézve tel 
jesen közönyös dolog, hogy a képviselőjelölt, 
kire szavazok, protestáns-e vagy katholikus ? 
Azt az egyet azonban megkivánom tőle, hogy 
becsületes, vallásos ember legyen, őszinte hive 
a felekezetek közti egyenjogúság és testvé-
riség eszméjének, nyilt ellensége a hierarchikus, 
klerikális tendenciáknak s szabadelvű a szónak 
becsületes, nemes értelmében. A vallásosságot 
azért hangsúlyozom, mert napjainkban sokan csak 
mosolyogva szólnak a vallásról, nevetségesnek 
tartják azzal foglalkozni, lévén ők az anyagnak 
szolgái, minélfogva nekünk lelkészeknek, kiknek 
hivatás szerinti kötelességünk a vallástalanság és 
materializmus ellen küzdeni, felette érdekünkben 
fekszik, hogy a törvényhozó testületben minél na-
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gyobb számmal legyenek olyanok, kik a polgárok 
vallásosságát és erkölcsiségét az állam egyik 
legbiztosabb alapjának tekintik, s törvényhozói 
működésüknél a népnek nemcsak anyagi jólétére, 
hanem a vallásos és erkölcsi élet fejlesztésére is 
gondot fordítanak. 

Nem kevésbé érdekünkben fekszik azonban, 
hogy képviselőink necsak névleg, hanem valóban 
szabadelvűek legyenek, s mint ilyenek igyekez-
zenek — a mennyire lehetséges — kiküszö-
bölni állami életünkből azon kiváltságokat, melyek 
a lakosság egy részének előnyére, a másiknak 
hátrányára vannak, Reánk nézve legveszedelme-
sebb a róm. kath. klérus, a hierarchia kiváltságos 
állása s túlságos befolyása az állami intézményekre. 
Elvben a törvényhozás már eddig is a felekezetek 
egyenjogúságát, az egyenlőség, testvériség eszméjét 
irta zászlójára. De e tekintetben még mindig sok 
teendő várakozik reá. Sokkal jobban ismerik e 
lapok olvasói a kath. klérus azon szívós kitartását 
és következetességét, melyet érdekeinek érvényre 
emelésében a többi felekezetek rovására minden-
kor tanúsít, semhogy arról bővebben szólanom 
kellene; eleget panaszkodunk igy magunk között. 
Használjuk fel tehát az alkalmat, melyet a kü-
szöbön levő választások nyújtanak, álljunk azon 
jelöltek pártjára, kiknek múltja és jelleme garan-
ciát nyújt arra nézve, hogy az egyenlőség, a fe-
lekezeti egyenjogúság őszinte hívei és szószólói. 
Nem kívánunk mi a kath. egyházéihoz hasonló 
kiváltságokat, nem kívánjuk azt sem, hogy fele-
kezetünk, mint olyan, a törvényhozás egyik fak-
torának ismertessék el, talán az által, hogy a mi 
püspökeink is meghivassanak a főrendiházba: csak 
azt kívánjuk, hogy békekötések és országos tör-
vények által írásban biztosított existenciánk való-
sággal biztosítva legyen; hogy minden részleteiben 
és teljes mértékben keresztülvitessék a felekezeti 
egyenjogúság elve, s megoltalmaztassák egyházunk 
az ellenséges megtámadások és zaklatások ellen, 
melyek még mindig nem szűntek meg teljesen. 
Ezért éljenzek én őszinte szívvel annak a jelölt-
nek, ki az egyenlőség és testvériség eszméjét 
nemcsak zászlójára irta, hanem szivében is hordja. 
En mint protestáns lelkész fontosabbnak tekintem 
a képviselőjelöltnek ezen álláspontját, mint azt, 
melyet más politikai vagy nemzetgazdászati kér-
désekkel szemben elfoglal, melyekhez én bizony 

nem sokat értek. Nézzük csak kath. kollégáinkat, 
mennyire szivükön hordják speciális egyházi ér-
dekeiket, mily buzgósággal használják fel a vá-
lasztásoknál minden befolyásukat, hogy érdekeiket, 
a mennyire csak lehetséges, a törvényhozó testület 
által is biztosítsák. Vájjon helyesen cselekszünk-
e mi protestáns lelkészek, ha saját egyházi érde-
keinket figyelembe sem vesszük, s inkább csak a 
tisztán politikai ügyekre vagyunk tekintettel a 
képviselőválasztásoknál? Pedig ugy van. Mi e 
tekintetben sokkal közönyösebbek, hanyagabbak 
vagyunk, mint kath. lelkésztársaink; mi saját spe-
ciális protestáns érdekeinket másodrendlieknek 
tekintjük, s inkább csak politikusok akarunk lenni. 
A mennyire helytelen s ismert protestáns szabad-
elvüségünkkel meg nem egyező volna az, ha a 
választásoknál felekezetieskednénk s minden áron 
csak saját felekezetiinkbelieket óhajtanánk képvi-
selőkül választani: ép oly helytelen és veszedel-
mes az, ha speciális protestáns egyházi érdeke-
inkkel mitsem törődünk. A törvényhozó testület 
feladata a különféle, s egymással gyakran ellen-
kező, de jogos igényeket kielégíteni. Nekünk is 
vannak sajátlagos jogos igényeink : igyekezzünk 
azoknak érvényt szerezni a képviselőválasztások 
alkalmával. 

Végül megkivánandónak vélem a képviselő-
jelölttől azt is, hogy necsak anyagi vagy kizá-
rólag politikai ügyekért, hanem humanisztikus cé-
lokért is tudjon lelkesülni, hogy a szellemi művelődés 
terjedéseért, különösen a népnevelés ügyéért 
küzdeni, azt minden erejéből előmozditani legelső 
feladatának tekintse. Ez legfőbb célja protestáns 
felekezetünknek, miért is egyházunk jó barátjának 
tekintjük azt, a ki ezen legszentebb cél megva-
lósítására törekszik, bármily felekezetnek legyen 
is híve. 

Fel tehát egyházunk vezérei, lelkésztársaim! 
fennen lobog a nemzeti zászló, megnyílnak a 
választási termek, rajta, szavazzunk! De ne feled-
kezzünk meg arról, hogy mi mindenekelőtt lelké-
szek, protestáns egyházunknak munkásai és szó-
szólói vagyunk. 

Kolbenlieyer Albert. 



Reformált egyházunk anyagi viszonyai 
hajdan és most. 

(Ajánlva a zsinati atyák figyelmébe.) 

Reformált egyházunkról általában egyelőre is bát-
ran kimondhatjuk, hogy régen is ráillett, ma is ráillik 
a szólás-mondas : .szegény kalvinista eklézsia." De hozzá 
tehetjük azt is, hogy egyes egyházaink az anyagi fejlő-
dés alapvető munkájáig immár eljutottak. Hanem csakis 
egyesek, kivételesen. 

Hogy miért nem gyűjtöttek egyházaink alaptőkét 
a régibb időben, arra reflektálgatni annyi volna, mint 
eső után köpenyeget venni. Annyi azonban tény, hogy 
a szükség nem igen sarkalta őket ez irányban a mun-
kalkodasra. 1848 előtt ugyanis alig volt az eklézsianak 
más terhe, mint a lelkész és a mester fizetése. No meg 
aztan itt-ott egy-egy kisebbszerű építkezés. De minő 
mérvűek valának ezek ? ! . . . Paplak, iskola és rektori 
lak, igen-igen szerény hazacskák, ott a falu közepén. . . 
Legfölebb is a templom volt, a micsodás volt, olyan, a 
milyen . . Ezt pedig megépíttették a „dicső" elődök, 
a hitbuzgó ősök s tatarozgatták is a jó módú patronu-
sok . . . Adó, ártéri költség, immortalis, tanitói nyug-
díj, domestika, agentia, segélyezések hírből is aligha 
ismertettek ?! A traktualis gyűlést megtartották a Péchyek, 
Patayak, Vayak, Degenfeldek, Bónisok, Gencsyek. 
A nemzeti zsinatokat, superintendentialis gyűléseket 
pedig elláttak a Drágfiak, Perényiek, Bethlenek és Rá-
kóciak s azok a fentebb említettek, kik a tractualist is 
uri módon, rangjukhoz képest ellátták. A főiskolákat is 
felépíttették a Bethlenek, Rákóciak, Lórántfy Zsuzsánnák, 
Perényiek. Hát ugyan mire lett volna a kicsiny, zsenge 
kálvinista eklézsiáknak nagy kiadásuk ?! A papi, meg 
az iskolamesteri sovány konvenció csak kitelt valahogy ; 
ámbár az is csak szűkösen . . . De ez sem okozott nagy 
fejtörést'; mert ott voltak a patronusok s kitelt a Tisz-
teletesnek egy-két singnyi abaposztó ; rekturamnak egy-
egy félviseltes mente vagy egy százrétű gallérköpönyeg ; 
a belső személyek neje és gyermekeinek egy-egy vikler, 
mely bejárt a leghoszszabbra terjedő életre is . . . De 
ha az „udvarokból" nem futotta volna ki, kikerült fehé-
rítve, festve azokból a sing vásznakból, melyeket a 
, guzsalyos* asszonyok, immár csak a levéltárban szem-
lélhető chárták szerint, a prédikátornak beadni tartoz-
tak . . . . 

Ma egészen másvilágot élünk. Más a szokás, erkölcs, 
életmód, viselet, lakás; szóval megváltozott minden. 
Eleiem, ruhazat, taníttatás drága . . . Patrónus nincs. . . 
Az eklézsianak kell tartani nemcsak a papot, rektort, 
hanem a traktusi és kerületi gyűléseket is; sőt járulnia 
kell a főiskola építéséhez is . . . Hogy mindezt miből 
módolja ki ? azt kérdezni ritkán jut eszébe valakinek. 

Hogy mi volt a régi időben a szükséglet, azt már 
láttuk s nagyon is könnyű volt elmondani. Nézzük 
most mar, hogy : hat ma mikre kell kiterjeszkedni egy 

egyház költségelőiranyzataban s ahoz képest mennyi 
fedezetről kell az elöljáróságnak gondoskodni ? ? . . . 

Ma, kis és nagy egyház budgetjében, következő 
kiadási tételek fordulnak elő: allami-és immortalis adó, 
artéri adó, agentia, domestika, tanitói nyugdijalap (egy-
egy tanitó utan évenként 12 frt), egyházi épületek javí-
tási költsége, tűzkár elleni biztosítás, főiskolaépités, segé-
lyezések, missiók, konventi költség, jövőre zsinattartási 
költség, e. kerületi és e. megyei jegyzőkönyvek s egyéb 
nyomtatványok, ha a lelkészi és tanitói fizetéseket, 
gondnok, pénzkezelő tiszteletdiját, harangozok, egyházi 
szolgák pénz- és terménybeli jarandósagat, failletményeket 
s több efféle apróbb-nagyobb kiadási tételeket nem so-
roljuk is fel. Es ez mind az egyes kálvinista egyhazta-
gok zsebjéből s kamarajaból telik ki, a hogy telik és 
mikor e tételek nagy része hatranyban nem marad a 
jövő évre ?! . . A szükséglet tehát a régi időbelihez ké-
pest hasonlíthatatlan magasságra szökkent. 

A fedezeti alap azonban vajmi kevés egyhazunk-
ban növekedett. Alakultak ugyan helylyel-közzel magta-
rak; de ezek néhol a viszszafizetési perek altal átkos 
gyümölcsöket termettek; sok helyütt elkallódtak; a 
legtöbb helyütt veszendőben vannak és csak kivételes 
esetek azok, a hol ezek utján haladt valamire az eklé-
zsia. A hagyományozás, főleg jelentékenyebb alapítvá-
nyok tétele ma napsag a ritka újdonságok közé tartozik. 
A hatarrendezés alkalmával hasittatott ugyan ki itt-ott 
némi földilletmény; de annak jövedelme a számtalan 
adónemek fedezésére is alig elegendő. A nagyobb egy-
házakban az egyházi adó bizonyos kulcs szerint vettet-
vén ki, ezen adókulcs emelése által lehetne szaporítani 
a bevételeket — mondhatják az optimisták. Hiszen 
mondani akármit is szabad. A szót nem adják pénzért 
és a papir elég türelmes. De tanács: nem kalács. A 
régi mesgyéket bolygatni nem oly könnyű dolog, mint 
e tanácsot szélnek ereszteni; mert a régi gyepű boly-
gatásával a kigyó marás veszedelmének teszi ki az illető 
magát, mely sokszor halalos veszedelemmel jar. At es-
tem már néhányszor magam is e keserű próbán. . . 

Hogy az adókulcs s az egyházi kiadási terhek 
emelése miatt a szegény kálvinista ember elkeseredik : 
azon nem igen lehet csodálkozni sem . . . A teher emel-
kedik nap-nap utan, az adóalap pedig fogy, szemlátomást 
apad. Azok a régi jómódú földes urak s pátronusok, 
kik gyűlést, papot, rektort élelemmel, ruházattal, fűtővel 
elláttak, magok is szegénységre jutottak. Vagyonuk pe-
dig zsidó kézre szállt. Sőt a szegényebb, kisebb birtokú 
magyar ember fekvősége is egyre-másra gazdát cserél. 

Azt mondhatnák az alföldi nagy egyházak lelkészei, 
hogy a levegőből beszélek. De mellettem bizonyítanak 
a kisebb egyhazak ringy-rongy épületei: a vakolatlan, 
mázától megfosztott, kivül-belül meszeletlen porlepte 
templom, a rozzant papilak, düledező mellék épületeivel, 
sőt igen sok helyütt a legszükségesebb melléképületek 
is hiányzanak, a lelkész és tanitó aztán mindezeket vagy 
nélkülözni kénytelen, vagy a magáéból kell készíttetnie. 



Az iskola ? oh az sok helyütt még nagyon messze van 
a törvényszabta kívánalmaktól. A tanitói fizetés is messze 
elmarad a 300 frt minimum megett. 

De még ez nem minden. Hiszen talán ha csak az 
volna a baj, hogy az egyházi épületeket kell rendbe-
hozni: ez még megmenne valahogy, az olyan ínséges viszo-
nyok közt is, mint a maiak. De más bajok is vaunak 
nyakára halmozódva sok kisebb rendű egyházainknak. 
Sok egyház ingatlana egyenes és ártéri ádóhátrányok 
miatt árverés alá kerül ma-holnap ; addig is már néme-
lyiket csak az e. megye, esperes és segédgondnok sza-
kadatlan kérvényezése, rimánkodása tartotta fenn; de 
ezzel az adó kifizetve nem lesz soha! Es ha végre is 
eleget kell tenni a felszaporodott adótartozásoknak, — 
melyek naponként szaporodnak, — a fekvőség csak-
ugyan, elébb vagy utóbb, dobra kerül. Vannak ismét 
olyanok is, a melyek, hogy az adót törleszthessék s 
iskoláikat a törvény kívánalmainak megfelelő állapotba 
helyezzék, kölcsönt vettek s ezek miatt — mert a cse-
kély jövedelemnek száz helye is akad — lábolhatatlan 
anyagi zavarokba keveredtek. Ilyen körülmények közt a 
visszavonas, az elkeseredés az indítványozó, a haladásra 
ösztönző lelkész és hivei közt tetőpontra hág. Izzadhat-
nak aztan az esperes, segédgondnok, az egymást érő, 
sőt permanens deputatiók, a mas egyházközségből kine-
vezett főgondnokok, a visitatió, s a zöld asztalnál a ta-
nacsbirák, míg a helyzetet tisztázzak s a kedélyeket 
lecsillapíthatják; a mi, minthogy ezek sem külön-külön, 
sem együttesen az adósságot ki nem fizetik, nagyon ke-
vés időre történhetik ; mert a szorongatás idején a baj 
és elkeseredés ujult erővel tör ki. Majd felmerülnek 
ujabb, meg ujabb terhek! Ugyanis sok egyház 1875 
óta tanitói nyugdíjba egy krajcárt sem fizetett. Most 
exequálják. Ezek tetejébe jön a főiskolai építési költség 
hátránya, mely egyes egyházakon 100-tól 600 frtig is 
felszaporodott. Nem mintha nem akarnanak fizetni 
mert teljesítenék ez édes kötelességet szívesen minde-
nütt ; de nincs benne módjuk ; hiányzik a tehetség. Vol-
tunk már e miatt perrel is fenyegetve. De miből hajtják 
be?! Ellicitáljak a parochiat, a templomot! Hah ! mily isten-
káromló szavakra fakaszt a mély elkeseredés! Pedig manap 
mar ez sem példátlan. Ilyet is olvastunk valahol. 

Mondhatunk szomorúbb dolgokat is. Annak a so-
vány papi és tanitói konvetitiónak is egy része, számos 
egyhazban, Lukács Ödön barátom és esperesem közlése 
szerint, a felső-szabolcsi e. megyében mintegy 50 eklé-
zsiaban hatrányban van. Ennek behajtásával vesződik 
aztan — a vallás erkölcsi élet ébresztése- s apolásának 
arcul-csapasául és az iskolai nevelés gyalázatára — pap, 
tanitó; de jut e vesződségből esperesnek, segédgond-
noknak és traktusnak is bőven . . De fájdalom nem a 
mi e. megyénket hozhatjuk fel egyedül e szomorú té-
nyek illustralasa végett például. A tiszáninneni ref. e. 
kerületi gyűlésről való tudósításból olvassuk, hogy azon 
e. kerületben : az egyház testén nem egy vérző seb 
tátong, sőt vesz mindinkább nagyobb mérveket. Ilyen 

mindenek előtt az elszegényedés, melynek nyomása alatt 
mindig több egyház kéri a rendes lelkészi állomás beszünte-
tését s mely már odáig terjed, hogy több lelkésztársunk 
kinzó keserűséggel kénytelen panaszkodni a miatt, hogy 
házánál a mindennapi kenyér is megfogyatkozott s 
kétségbeejtő jövőnek néz elé, családjával együtt, ha 
emberbaráti kezek nem nyújtanak segélyt ideje korán.4*) 
íme tehát ott is lelkészek panaszkodnak, hogy az isten-
adta kenyérből sem esznek eleget ! . . . . Es ezt egy 
főpásztor, egy püspök, tehát feltétlen szavahihető férfiú 
mondja. . . . Kell-é ennél szomorúbb adat annak igazo-
lására : mily szegény ma a magyar kálvinista egyházak 
némely része?! . . . . Valóban nem lehet azon csodál-
kozni, ha ezen elkényszeredett szegény lelkész atyankfiai 
panaszolkodnak, jajgatnak, fuhoz-fahoz segélyezésért, kö-
nyöradományért folyamodnak s végre a nyomorúság 
fészkében felháborodnak és megátkozzák a betűt, az is-
kolát és születésök napját! . . . 

Ezen szomorú állapotnak tarthatatlan, tűrhetetlen, 
birhatatlan voltát nem érzi Debrecen, Vásárhely, N.-kőrös, 
Kecskemét s a többiek, melyek ezekkel egy rangban 
vannak. De érzik az abauji, felsőzempléni, ungi, beregi 
felső-szabólcsi, máramaros ugocsai stb. e. megyebeli kis 
egyházak, melyek végenyészetnek mennek elébe, ha 
terheiken nem könnyitenek azok, a kiket e dolog illet. 

íme az idéztem főpásztori jelentés azt mondja 
általánosságban, hogy : »mindig több egyház kéri a ren-
des lelkészi állomás beszüntetését.4 . . . A beregi trak-
tus az egyházak tervbe vett rendezésénél a most meg-
lévő 69 anyaegyhaznak 35-re való devalvalásat kilátasba 
helyezte. . . Felső-szabolcsban a minap egy küldöttség 
működött e tárgyban, mely a lelkészi fizetés minimumát 
lakás és házi kerten kivül 600 frtban allapitván meg, a 
mely egyház papi konventiója ezt meg nem üti, azt 
leányositandónak véleményezi E szerint a most 
még meglevő 86 lelkészi állomásból, a már eddig affili-
áltakon kivül, 28 egyház leányositása van tervbe véve. 
Pedig már 12 év óta, mióta szerencsés vagyok a f.-sza-
bolcsi e. megye kötelékébe tartozhatni, az akkor volt 
93 anyaegyház szama leolvadt 86-ra; tehát affilialta-
tott 7 egyház. Leányegyház pedig majdnem annyit je-
lent, hogy örökre elveszett eklézsia, hol a prőtestantis-
mus kiveszése csak idő, a legrövidebb idő kérdése. Pél-
dául szolgál a homonnai felhívás.**) 

Vannak, a kik azzal kápráztatják saját szemöket 
és ezzel akaratukon, tudtokon kivül port hintenek e felü-
letesen gondolkozók szemébe, hogy: „a filiákban még 
élénkebb élet van !' De ez csak káprázat. A valódi 
tényállás az, a mit a biblia szépen és híven így fejez 
ki: »megverem a pásztort: elszélednek a nyájnak juhai.4 

Valahogy azt ne higyje valamely hitsorsos, vagy 
emelkedett gondolkozású lelkészatyámfia, mintha én a 
lelkészi állomások kevesbedése miatt siránkoznám! E 

*) P r o t . E g y h . I s k . L a p . 1 8 8 1 é v f o l y a m 2 2 sz . 7 1 4 1. 
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gondolat tőlem utolérhetetlen tavolságban van . . . Én 
e sülyedésben a protestáns szellem enyészetét s az 
igazi kálvinistaság pusztulasaban a nemzeti erő csökke-
nését siratom . . . S a mennyiben a protestáns szellem-
től az emberiségnek folytonos haladásat s az emberi 
szellem józan fejlődését várom : annyiban a protestáns, 
specifice a reformált egyházak fogyasával, az emberi-
ségnek a mivelődés lépcsőjén való hátraesését szemlé-
lem s fajdalmat érzek felette. 

Lehetőleg körültekintek ez anyagi kérdéseknél s 
nem szeretnék semmi lényeges mozzanatot figyelmen 
kivul hagyni. E végből emlitem meg, hogy szegényebb 
egyházaink kapnak ugyan némi segélyt az államse-
gélyből és a reformalt segélyegylettől; de ez sok eset-
ben csak látszólagos; mert megtörtént, hogy adós volt 
a domestica vagy mas pénztarba s lefogatott a megítélt 
segély a követelés fedezésére. . . Az épületek marad-
nak továbbra is rongyos állapotban : az adó, ártér, köl-
csöntőkék pedig kamatos kamataikkal szaporodnak szép-
ségesen, mígnem végre csakugyan felemésztik a fekvő-
séget is. 

Odáig tehát már eljutottak egyházaink, hogy a 
paizsos férfiúnak hatalmaba estek és ez a mint fentebb 
a leanyositasnal felmutattuk, már-már fojtogatja a 
.szegényebb anyákat.4 S mentség alig képzelhető. 
Sőt a felsőbbségek is hátrálnak és a leányositáshoz 
folyamodnak. De ez csak késlelteti a halalt ; gyógyu-
lást és uj életet nem eszközöl. . . . Teljesülni kezd raj-
tunk az a mivelet, a mit egy államférfi országunkon 
akart végrehajtani egykor, hogy t. i. ,,Magyarorszagot 
mindenek előtt koldussá kell tenni* 1 . . . A magyar 
kálvinista ekklézsiak közül sok lett mar koldussá, az az, 
hogy el van biz érve e cél a nemzetre nézve is. . . . 
Most mar könnyű lesz elbánni velők a katholicismus- és 
az absorbealni vágyó hatalomnak. 

De hat talan még sem jól lesz az, ha ez tovább 
is igy megyen. I lazánkra, nemzetünkre nézve halalos 
veszedelmet jelez az, vagy legalabb is hátraesést, ha a 
protestantismus tért veszít ! Valóban így van ! Érzik, 
latjak, tudjak ezt mindazok, a kik a kul- és belmissió 
eszméjével foglalkoznak. A kik rajta vannak, hogy az 
idegen nemzetiségű s a nem protest. vallasu lakosok 
között minél gyorsabban terjedjen az evangyelionii, 
tiszta keresztyén vallás. A kik irnak, áldoznák, gyűjte-
nek, kérelmeznek e célra . . . Es mi megengedjük, el-
nézzük, hogy eddigi anyaegyhazaink elpusztuljanak, az 
anyagi szegénység, a szükség vaskarjai közt elsorvadja-
nak?! 

Ne in, ezt nem szabad tétlenül, összedugott kézzel 
tovább néznünk. Ha érezzük, hogy inog, hogy mozog 
a fold lábunk alatt: valamit kell tennünk, ha élni aka-
runk ! Nem szabad különösen egyházközségeinket ujabb 
követelésekkel terhelni; mert ezaltal megöldököljük őket 
magunk. Latjuk, tudjuk, hogy a katholicismus és abso-
lut uralom édes testvérek, egy vérből erednek s igy 
a katholicismus terjedése és erősbödése az allami ab-

solutismus hatalmát mozdítja elő. Ezt tapasztalhatja 
mindenki, a ki nyitott szemmel jár kel az életben. 

A fentebb mondottakat szemlélve, s mélyen át-
érezve, nem allhatom meg, mert régen gondolkozom 
felette, hogy rá ne mutassak még ref. egyházunk- életé-
ben egy veszélyes irányra, mint szerintem halálos ve-
szedelmet hozó kórjelenségre, melynek tünetei mutat-
koznak e. megyén, e. kerületen, sőt a zsinati előmun-
kálatokban is. Ez irány jelszava körülbelül igy adható 
vissza: „az egyetemes egyház érdeke.* Ez, és mindig 
csak ez hangzik. Ez és mindig csak ez az irány, elv 
és jelszó kandikál ki minden cselekményeink- és eljara-
sainkból. Pedig ez az irány és elv: »az egyes az egész-
ért* itt nagyon helytelen, bűnös. Alkalmazása pedig 
sirjat ássa a magyar reformált egyháznak. Fordítsuk 
meg ezt a jelszót így: saz egész az egyesekért* 1 Ez 
az igazi alkotmányos és krisztusi. A jó pásztor is el-
hagyja a 99 juhot és elmegy keresni az eltévedt szá-
zadikat. 

Azt, hogy zsinat ne tartassék ; bar ennek tartasa 
is ujabb terheket aggat a fentebb elsorolt anyagi bajok 
miatt roskadozó kisebb egyhazak vallaira, most beszélni 
túlhaladott álláspont védelmezése volna! . . Én csak 
azt akartam elérni e felszólalásommal, hogy a zsinati 
atyák figyelmét felhívjam kisebb egyhazaink anyagi 
nyomorúságára, az elsűlyedés örvényének szélén való 
evickéléseik és kínos vergődéseikre . . . Ramutattam a 
tömeges affiliatióban reformált gyülekezetünk végenyé-
szetére . . . Rámutattam a veszélyes irányelvre e sza-
vakban ,az egyesek, az egyetemért!* Felmutattam a 
roppant szükségletet s a csekély fedezetet az apróbb 
gyülekezetekben és jeleztem az alap ingadozását, sót 
fogyását. . . Célom volt, hogy az illetőket gondolkozóba 
ejtsem bajaink felett, mert „pusztulunk, veszünk.* 

Én a zsinatban panaceat bajaink orvoslására nézve 
nem latok, nem várok . . . . De vannak, kik azt látnak. 
Ezeknek lesz lélekben járó tisztök oly intézkedéseket 
tenni abban a „drága* zsinatban, melyek ne csak az 
egyetemes egyház érdeket; de az egyes, a kis és sze-
gény egyhazak létérdekét is előmozdítsa . . . . Leben 
und leben lassen. . . . Mert egyszer majd azt fogjak 
mondani azok az agyongyötört egyházak, mint az ame-
rikaiak : minek nekünk az a traktus, superintendentia 
és zsinat?! . . . hogy a maga rovasara bennünket erőnk 
felett terheljen?! Inkább teljes independentismus, mint 
ilyen autonomia. Sőt mar mondogatjak is. . . Jó lesz kér-
désbe tenni : egyes eklézsiákra van-e szükségünk vagy 
egyetemes egyhazra?! . . Dixi et salvavi animam meam. 

Görömbei Péter 



I S K O L A Ü G Y . 
A theol. oktatás Angolországban 

III. Az angol államegyháznak szintúgy meg vannak 
eltérő irányzatú pártjai, mint a parlamentnek. A magas 
egyházi part (High Church) tele van ritualismussal, 
ceremóniákkal; az alsó egyház (Low Ch.) puritán, mond-
hatni kálvini irányú ; s e két ellentét közt közbül áll a 
széles látlcörüek pártja (Broad Ch.) a maga liberális ten-
dentiaival. Az egész egyház szabadelvű szellemét élénken 
tanúsítja az a tény, hogy oly szabadelvű egyének, mint 
pl. Milman, oly merész exegeták, mint p. Stanley 
(westminsteri főesperes) magas állásra juthattak, anélkül, 
hogy a ritualisták őket bélpoklosoknak vagy más-más 
párthoz tartozó püspökeik az egyházból kiirtandó atheis-
taknak tekintsék. Valamint a politikában az oppositiót, 
szintúgy az egyházban is szükségesnek tartja a külön-
böző gondolkodásmódot — mint a tespedés, a stag-
natió ellenszerét. 

A papot a nép lelkipásztorának s a földbirtokos 
oldala mellett a község erkölcsi vezérének tartják. A 
clergyman és a helység szegényei a lehető leggyakrab-
ban érintkeznek egymással. Az angol papságot hivatalos 
teendői szinvonalán széles alapú humán miveltsége és 
nem sziikkörű theol. nézetei tartották meg. Ebből ma-
gyarázható az a tisztelet, melyben az angol társadalom 
a lelkipásztorokat részesiti. Hiszen a pap helyzete társa-
dalmilag egészen más, mint az ügyvédé, vagy az orvosé. 
Az ügyvédnek meg vannak versenytársai s ha dolgának 
utána nem lát, cliensei elpárolognak. Az orvosnak foly-
tonos tanulmányra s e mellett sok physikai ügyességre 
van szüksége, hogy községe, vagy kerülete betegeit 
sikeresen gyógyítsa s ez által ismerősei tiszteletét kivívja. 
Am a lelkipásztornak ily értelmi sarkantyúi nincsenek, 
s ha nagyon közepes tehetségű s hozzá a tanulásra nem 
hajlandó : értelmi színvonala néhány év alatt lesülyed, 
»nyájáéhoz hasonló lesz® és működésének faluhelyen nem 
sok lesz a látatja. Ha városban vagy nagyobb községben 
működik, a papi funktió emészti fel idejét, mely kivált 
angol földön azért is terhes, mert a különböző feleke-
zeti iskoláknak a pap nemcsak címzetes, hanem valósá-
gos felügyelője, hétköznap és vasárnap vallástanitója. Ha 
hozzávesszük, hogy a vasarnapi istentiszteleten kivül 
kivált városon, minden héten legalább egy rendes isteni 
tiszteletet tart, rendszerint valamely vallásos themának 
egy beszéd sorozatban való fejtegetése, néha egy-egy 
kiváló mű (Ecce Homo, Bunyan „Pilgrims Progress") 
targyalása végett : nem csoda ha reggel 7 óratói fogva 
esti 10—11 óráig akárhányszor ugy el vau foglalva, 
hogy nincs egyetlen teljes szabad órája. Ily nagy elfog-
laltság közepette a lelkipásztornak valóságos szórakozása 
és enyhülése, hogy miveltségénél fogva a közép osztaly-
lyal sok ponton érintkezhetik, holott sziikkörű theologiai 
neveltsége inkább isolálná a társadalom hívei javától. 
A szűk látókörű és a csekély miveltségű lelkipásztorról 

mondá Arnold, hogy „nem az egyház az, mely őt, ha-
nem ő az, ki egyházat lehetetlenné teheti."*) 

Szintén az angol egyház e kitűnő theologusa és 
hírneves prédikátora volt az, ki a lelkipásztor első ta-
nulmányául a bibliát tűzte ki. E tanulmány szerinte két 
részből áll : t. i. az ó és uj szövetség tartalmanak tüze-
tes ismeretéből és e tartalomnak a mi korunkra és 
körülményeinkre alkalmazni tudásából. A bibliai köny-
veket ismerni s alkalmazni nem tudni, szerinte inkább tu-
datlanság, mint tudomány. De midőn a biblia ismeretének 
megszerzése eszközeiről szól: az ó class. irodalmat és 
az ó-kori történelmet emliti első renden. Ez az, a mi 
a papjelölt látó körét kibővíti, s alkalmassá teszi, hogy 
az egyházi politika kérdéseiben valóságos megbízható 
álláspontra helyezkedjék. Hiszen Aristoteles politikája, 
vagy hasonló művek ismeretének — mint mondá — 
mindennap nagy és közvetlen hasznát vette az egyházi 
kérdések fejtegetésében. 

Köztudomásu dolog, hogy a britt birodalomban 
két állam egyház (established churches) van : Angliaban 
és Walesben az anglican püspöki és Scótiában a pres-
biteri. Az anglican egyházat 1534-ben VIII. Henrik ala-
pította és az 1562-iki londoni zsinat megállapította 39 
hitcikkelyen alapszik. Kormányzója a canterburyi érsek, 
1868 óta Pait A. prímás és az ország első peerje; 
továbbá a yorki érsek és 24 püspök, kik a felső háznak 
mindannyian tagjai. A püspököket névleg egyházke-
rületeik papjai választják, de voltaképen mind őket, mind 
az emiitett két prímást a miniszter-elnök nevezi ki. A 
püspöki kar legifjabb tagja egyszermind a felsőház papja 
ex officio. A püspöki birtokok nagyobb részét 1836 óta 
a végre kinevezett államhivatalnokok kezelik s ugyanők 
szolgáltatják ki a praelatusok fizetéseit. A canterburyi 
érsek fizetése 15,000 font, és espereséé 2000. A yorki 
érsek 10,000; a londoni püspök szintén 10,000; a dur-
hami 8000; a winchesteri 7000 ; az oxfordi 5000, Sodor 
és Man püspöke 2000 font évi fizetést huz. Az espere-
sek száma 30, fizetésök 3000 fonttól, le egész 700 
fontig. A püspöki segédek (Archdeacons) száma 71, kik 
200 —1000 font fizetést élveznek. A püspöki káptalanok 
bizonyos számú (2—6) kanonokokból állanak 500—IOOO 
font évi javadalommal s mint tanítók, vagy iskola fel-
ügyelők és egyházi administratorok (kincstárnokok, tit-
károk, iktatók stb.) működnek. A püspöki segédek alatt 
működik 610 u. n. vidéki esperes (Rural Deans) kik az 
alsó papságra ügyelnek fel. 

A „Clergy Direktory" szerint az alapítványi pap-
ságok száma 13,000 s az összes anglican papság 23,000 
főre megy. Az angol államegyház jövedelme k. b. 
8—10 millió fontra tehető. 

E jövedelem legnagyobb része dézsmaváltságból 
jő be. A papi fizetés forrásai: a) dézsmaváltság; b) az 
egyes egyházak földbirtoka (canonica portió); c) az egy-
házi rovatai (church rates); d) a hívek húsvéti ajándéka 

* ) . A . P . S t a n l e y L i f e o f d r . A r n o l d L o n d o n 1 8 7 7 I I . k . 3 8 6 1. 



(Easter offering); e) az egyházi szolgálatokért járó díjak 
(surplice fees.) 

A közönséges papi fizetés közép számban 300— 
400 fontra tehető; de vannak nagyon szerény jövedelmű 
falusi egyházak, melyeknek 50—100 fontnál nem megy 
többre a jövedelme. A jól javadalmazott egyházak a 
patronatus rovatába esnek. Mintegy 12 ezerre megy 
Angliában és Walesben a patronatustól függő papi állo-
mások száma ; közülök ezernél több a királyné kezében 
van s a ministerelnök által adományozza ; közel kétezer 
érseki és püspöki egyház ; mintegy ezer káptalanok és 
esperesek pártfogása alatt áll, közel 800-nak Oxford és 
Cambridge, s a „nagy" középiskolák (Eton, Winchester 
stb.) a patrónusa, s a többi mitegy hatezer egyes világi 
patrónusoktól függ. (Vége küvetk) Felméri Lajos. 

T Á R C A . 
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület rendezeti 

javaslata. 
(Vége.) 

Szóljunk már a censusról is, mely a képviselők, 
s esperességi, kerületi és egyetemes tisztviselői állomásokra 
az egyházak részéről beadandó szavazatok számának 
megállapításánál irányadóul szolgálna. 

A census alapjául a javaslat a lélekszámot fogadta 
el, bizonyos korlátok között. 

Ugyanis az esperességi gyűlésen az egyházak, el-
nökségeiken kivül még egy s ezenkívül 4-ig még annyi 
küldött által volnának képviselve, ahány kerek ezer lelket 
számlálnak leányegyházaikkal együtt. (63. §.) 

Az egyházkerületi gyűlésre, elnökségén kivül annyi 
képviselőt küldhet minden egyházmegye, a hányszor 
kerek 2000 lelket számlál. (91. §.) 

A felettes tisztviselők (esperes, superintendens stb.) 
megválasztásához minden anyaegyház 2000 lélekig egy, 
4000-ig 2, 6000-ig 3, 8000 en feliil 4 szavazattal járul. 
(62. és 90. §-ok.) 

Nézzük már, minő állást foglalnak el a felszólalók 
ezen censussal szemben. 

Eperjes kifogásolja, hogy a census a) magas, b) 2 
féle, c) a históriai jogokat, — melyek szerint p. o. a VI 
városi (hajdan külön superintendentiát képezett) esperes-
ség minden egyháza külön esperességnek tekintetett, — 
teljesen ignorálja és d) a lélekszám kizárólagos számba-
vétele mellett a vagyont s értelmiséget tekintetbe épen 
nem veszi, holott — teszi hozzá — , a terhek elosztásánál 
nem oly democraticus elv szerint jártak el a szerzők." 

Kassa nem szól hozzá a kérdéshez. 
Igló nem helyesli a kétféle censust s magasnak ta-

lálja azt kivált az egyházkerületre menendő követekre 
nézve s a helyett egységes censust ajánl ugy az espe-
rességre, mint a kerületre, névszerint minden I 500 lélek 
utan egy képviselőt ide is oda is. 

A XI város körülbelől Eperjes szellemében nyilat-
kozik. 

Iglóval hamar megérthetjük egymást. A lélekszá. 
mot ő is elfogadja alapul s a concret számokra nézve 
a ker. bizottság sem köti magát kimondott szavához. 
Ha magasnak látjuk a censust, szállítsuk alá, egy tollvo-
násba kerül. 

A VI sz. kir. város állítólag megtámadott histó-
riai jogaira nézve helyesen mondja a bizottság védirata, 
hogy azok küldtek ugyan a ker. gyűlésre követeket, de 
ott külön szavazattal nem bírtak, hanem az általuk ké-
pezett esperesség mint ilyen épen ugy csak egy sza-
vazattal birt, mint bármely más egyházmegye, s így az 
uj rendezet semmi tényleges jogot nem venne el tőlök. 

Több szót kell szentelnünk azon panasznak, hogy 
a census alapjául kizárólag a lélekszám vétetett. 

Erre azt mondom legelőször is, hogy a lélekszám 
épen nem vétetett kizárólagos alapul. Hiszen az egyház-
megyére minden egyház, a 102 lélekszámmal biró Bu-
damér épen ugy, mint a 13,000 lelket számláló Nyíregy-
háza, census nélkül egyaránt küld 3 tagot (a 2 elnököt 
s még egy képviselőt) s csak ezeken kivül alkalmaztatik a 
census, t. i. minden ezer lélekre egy külön képviselő, 
de ismét korlátolva, mert p. o. Nyíregyháza, mely ha 
minden 1000 lélek után egyet küldhetne, 13-at küldene, 
nem küldhet census alapján többet 4-nél, s így összesen 
7-et, míg Budamér 3-at s így ez utóbbi aránylag okvetlen 
erősebben van képviselve az egyházmegyén, mint amaz. 

Hozzá teszem továbbá, hogy a censusnak más, 
mint lélekszámi alapon való megállapítása, nem absolut 
lehetetlen ugyan, de okvetlen nagyon bonyolult és nehézkes 
s végül méltánytalan is volna. 

Nem absolut lehetetlen, mert hiszen, ha a ker. se 
gély kivetésénél tudtunk a vagyonra való tekintettel 
kategoriakat felállítani, megtehetnők azt elvégre itt is; 
de hogy mily bonyolult és nehézkes kiszámítás volna 
ez, illustráljuk egy példával. 

Az egyházkerületi adó, ha jól tudom, 7 kategória 
szerint van kivetve, a legalsóban fizet az illető egyház 
minden lélek után 1 krt, a legfelsőben minden lélek 
után 7-et. 

Ha már — teszem azt — ilyen arányban akarnók az 
illető egyháznak a képviselő-küldési jogot megadni, 
akkor a számadás igy állana (de tartok tőle, hogy Kassa 
e kiszámítást még nagyobb mérvben fogná taxativnak 
találni, mint a javaslat többi intézkedéseit) : X egyház 
fizet minden lélek után 6 krt. Van benne 500 lélek, 
adókulcsa szerint meghatszorozva minden lelket ez tesz 
5 0 0 X 6 = 3 0 0 0 ; küld tehát az egyházmegyére census 
alapján 3 képviselőt. Úgyde az értelmiséget még szamba 
nem vettük. Ennek már érvényt mi sem szerezhetnénk 
másként, mint a hogy azt az állam a virilis jog megál-
lapításánál teszi, t. i., hogy a diploma az illetőnek egy-
ségértékét megkétszerezi, s ennélfogva igy kellene a 
kiszámítást folytatni : Van X. egyházban egy pap, 
2 tanitó, 2 orvos, 1 gyógyszerész, 4 ügyvéd, 5 tiszt-



viselő stb. stb., összesen 25 okleveles ember, mely hu-
szonöt tehát a diplománál fogva még egyszer számit, s 
így lesz a lélekszám 500 + 25 = 525 ; megszorozva az adó-
kulcscsal 6 krral, 525X6=3150, küld tehát az egyházme-
gyére a census alapján . . . a mint látom, így is csak 
3 képviselőt s így ez egyszer az értelmiség nem lendí-
tett semmit X. egyház szavazatának súlyán, a mi elég 
baj neki. 

Ejh, tréía az egész kiszámítás, uraim, fulánktalan 
tréfa, mely senkit sérteni nem akart. Beszéljünk komo-
lyan. Dehogy nem lendít az értelmiség az egyház befo-
lyásán, dehogy nem. Nem kell annak ahoz több 
szavazat, nem kell annak ahoz históriai jog; az ész, 
a műveltség mindig nagyhatalom marad, mely impo-
nált s imponálni fog mindig s ne feledjék, hogy 
gyűléseinken — épen a képviseleti rendszer alapján — 
ezentúl még inkább, mint eddig, nem annyira a merev 
voksok, mint az érvek fognak dönteni ; a mely egyház 
vagy esperesség a legjobb capacitások által fogja magát 
képviseltethetni, annak lesz a legtöbb chance-a arra, 
hogy ott vezetni fog. 

Az értelmiség befolyása tehát kétséget sem szen-
ved ; de hogy a vagyon képezze a censusnak alapjat, 
ezt méltánytalannak is tartanám. 

Az állam sem egyformán veti ki az adót gazdagra és 
szegényre s a képviselő választásához a tízezrekre menő 
adót fizető nagybirtokos mégis csak egy szavazattal 
járul épen ugy, mint a negyedtelkes szegény volt job-
bágy. S mi keresztyének kötnők a jogok gyakorlásának 
mérvét a vagyonhoz, holott Isten előtt koldus és király 
egyforma, dúsgazdag és szegény testvérek a Jézusban 
s az a szegény földmives falusi nép talán aránylag na-
gyobb buzgalmat fejt ki, aránylag nagyobb áldozatokkal 
tartja fen egyházát, minta vagyonosabb városi. Igló ne-
kem igazat fog adni, hogy ez eszmét, ha elfogadnók, 
már igazán a részvénytársulatoktól vettük volna, hol 
mindenkinek szavazata bizonyos határokig annyit nyom, 
a hány részvénye van, s épen azért maradjunk meg 
a javaslatban úgyis korlátok közé szorított census, a 
lélekszám mellett. 

De ideje, hogy befejezzem úgyis hosszúra nyúlt 
ismertetésemet. Nem terjeszkedhettem ki ebben min-
denre, mert hisz akkor egész kötetet kellett volna írnom 
s mert az egy hírlapi cikknek nem is lehet feladata; 
csakis a leglényegesb vitapontok ismertetésére s ezekre 
vonatkozó igénytelen egyéni nézetem elmondására szo-
rítkoztam ; de azt hiszem, hogy az eddig elmondottakkal 
is elértem azon kitűzött célomat, meggyőzni az illetőket 
a felől, hogy az egyházkerületi rendezeti javaslat a fent-
tárgyaltam veszedelmes tendentiáknak a felszólalók 
részéről ellene íelhozott súlyos vádját nem érdemli és a 
munkálatban felölelt reformeszmék nagyban s egészben 
véve a kor követelményeinek színvonalán állanak; de nem 
kevésbé sikerült, nézetem szerint, concret példákban be-
bizonyítanom azt is, hogy a mennyiben a nevezett munká-
lat egyben s másban az egyházak s esperességek néze-

tét nem találta volna el, abból még egyátalán nem 
következik, hogy a munkálatot még a tárgyalás alapjául 
se fogadhassuk el, mert hisz azon néhány tollvonással, 
néhány szóváltoztatással a leglényegesebb módosításokat is 
meg lehet tenni a nélkül, hogy azért az egész fáradsá-
gos és nagy gonddal készült munkát el kellene vetnünk. 

»De igenis el kell vetnünk8, — hallom az ellenve-
tést ; mert irály tekintetében sem felel meg; dagályos, 
homályos, zavart stb : az irálya. 

No kérem, hiszen a stylus nagyon individuális va-
lami. Annyi bizonyos, hogy mentől távolabb áll valaki attól, 
amit mindennapi embernek neveznek, mentől inkább dom-
borodnak ki egyéni jellege és megkülömböztető sajátossá-
gai, annál inkább fogja azoknak kinyomatát irálya is magán 
viselni, mert csak igaz az, hogy J e styl c' est 1' homme.* Az 
előttünk fekvő munkálat irálya sem nélkülözi a sajátlagos 
színezetet; én p. o. annak sajátszerű tömörségében is az 
írónak a kitűzött cél felé egyenesen törni megszokott határo-
zottságára s erélyére vélek ismerhetni; de dagályosnak az 
ő irályát épen ezen tömörségénél fogva el nem ismerhetem, 
és bár magamat élesebb elméjűnek másoknál nem tartom, 
mindazáltal oly helyet, mely homályos és zavart volna, 
az az, melynél nem tudtam volna kivenni, hogy mit 
akar vele az író mondani, nagyon keveset találtam e 
javaslatban s ily nagyterjedelmű munkálatban előfor-
dulhat ilyesmi elvétve a legkiválóbb stylistánál is, és 
végre is, egy-egy nem helyesnek, nem világosnak tálal-
tatandó kifejezésen szintén könnyű szerrel s kevés szóval 
lehetne változtatni. 

A mi a munkálatban még leginkább kifogásolható, 
az is nem annyira defectus, mint inkább az igen is nagy 
eszmebőség s itt-ott talán a kelletén is tul mindenre 
kiterjeszkedő buzgalom szüleménye, t. i. az erős részlete-
zés ; de hogy még ez is elég ok volna arra, miszerint 
a munkálatot a részletes tárgyalás alapjául el ne fogad-
juk, azt én részemről belátni nem birom; mert hiszen a 
netalán feleslegeseknek mutatkozó részleteket valamely 
munkálatból, az én felfogásom szerint legalább, még 
könnyebb feladat egyszerűen elhagyni, mint a változta-
tandókon valtoztatni 

És kérdem mindezek után, hová vezetne az, ha az 
esperességek többsége a munkálatot valóban a tárgyalás 
alapjául sem íogadná el ? Ki vállalkoznék egy ily nagy, 
nehéz, évek fáradságába kerülő munkálatnak egészen 
újból való keresztülvitelére, ha annak a veszélynek látja 
magát kitéve, hogy majd 4—5 év múlva, midőn az uj 
munkálattal elkészül, az a felett dönteni hivatott közegek, 
a helyett, hogy részletesen elmondanák: »ezt meg ezt 
igy meg igy akarjuk benne megváltoztatni®,— ismét csak 
elvetik azt egyszerűen; mert hiszen hiábavaló munkát 
végezni s hozzá igazelmüségét is érintő elitéltetésnek tenni 
ki magát, nem válhatik gyönyörűségére senkinek. Bizony-
bizony pedig egy korszerű egyházrendezetnek szüksége 
itt kerületünkben nem oly természetű, mely még sokáig 
várathatna büntetlenül magára. 

Vajha elismernék ezt a dönteni hivatott egyházme-



gyék is és elfogadnák az előttünk fekvő, általok is nagy 
gonddal készültnek elismert munkálatot a részletes tár-
gyalás alapjául. A következmény megmutatna, hogy 
ennek alapján a szükséghez képest rajta teendő változ-
tatásokkal, életképes, korszerű s az igényeknek megfelelő 
rendezetet lehetne még ez év folytán életbeléptetni,, 
mely egyházaink, intézeteink részére bizonyára egy szebb 
jövőnek képezné egyik hathatós emeltyűjét. 

Hogy soraimat e lapok nagy érdemű szerkesztő-
jének kedvenc és kegyes zárszavaival végezzem — „Faxit 
Deus.* Quidam. 

B E L F Ö L D . 
Török Pál superintendens egyházker. gyűlést 

megnyitó beszéde 1881. máj 16 án 
( F o l y t a t á s . ) 

A convent megalkotásán kivül, hivatása a zsinat-
nak létesíteni az uniót, ezt különösen Erdély érdekében 
s kívánatára. Erdélyi hitrokonaink elsőben 1867-ik évi con-
ventünkön jelentek meg velünk közös tanácskozásra. J 
Kölcsönösen örvendettünk egymásnak, megünnepeltük a 
szerencsés találkozás napját, melyen egyházilag is egye-
sültünk ; az erdélyi püspök őszinte hő szeretettel s ékes 
beszédben tolmácsolta a küldöttek megjelenésének okait 
és célját: viszont conventi elnökünk, mindnyájunk nevé-
ben és részéről, nagy örömmel fogadta a kedves ven-
dégeket, dicsőitette az uniót s látnoki lelkesültséggel 
jósolta ennek aldásait. Azóta erdélyi hitrokonaink részt 
vettek minden conventünkben, e. kerületi elnökeik, fő-
gondnokaink s superintendenseink minden közös tanács-
kozásaban s intézkedésében. Szerintem, az unió létesült 
s fenall közöttünk 13 év óta. Az én puritán lelkemnek 
ez elég ; de talaltatnak mások, kik az uniót zsinatilag léte-
sítendőnek s kimondandónak sürgetik. Miképen s mi 
áron ? A horvátok annak idején fehér lapot kaptak, azt 
tele irták az anyaország praejudiciumára, megalakult az 
egyesült Magyar-I lorvatország s a kölcsönös viszony kö-
zöttök, ugy azonban, hogy I lorvátország külön társor-
szág legyen. Erdélyi hitrokonaink nem kaptak, hanem 
vettek magoknak fehér lapot, s azt tele irták erdélyi 
specialitásokkal, hogy meg legyen az unió a duna- és 
tiszamenti e. kerületekkel, hanem ők egyszersmind társ-
egyhazkerulet maradjanak — külön intézményeikkel, — 
a magyar reform, egyház horvátjai. Ezen viszonyt és 
specialitásokat kívánjak már ők zsinatilag helybenhagyatni 
s a kir. Felség altal is szentesittetni, - ez az unió 
ára. A dunai és tiszai e. kerületeken a sor, hogy hitök 
és vallásuk ellenére, az ő képviseleti egyházalkotmá-
nyuktól s szervezetüktől lényegesen eltérő, sőt azokkal 
ellentétes erdélyi specialitásokat s allapotokat zsinatilag 
megerősitsék, — az unió kedvéért. 

Van még a zsinatnak harmadik, magas feladata is, 
t. i. megalapítani s megalkotni a protestáns egyetemet, 

legalább egy erős bölcsészeti kart, egybekötve középtano-
dai tanárokat képző intézettel Debrecenben ; Debrecenben 
mondom, mert más prot. egyházközség effélét álmában 
sem gondol, hanem ha Balajth f. Borsodban. — Longi-
nus rhetor irt egy jeles müvet Atql cil'oig de sublimitate, 
melyben a fenséges gondolat és irály egyik remek pél-
dájául fölemiité Mózes első fejezetéből a jehi ór vajhi ór-t 
= legyen világosság és lőn világosság. Kíváncsi vagyok 
megérni az uj teremtést, mikor a mindenható zsinat 
decretummal megteremti a prot. egyetemet, igy szólván 
a kietlen űr felett: Legyen az ínséges magyar prot. 
egyháznak 2.000,ooo-ja a semmiből az egyetemnek, leg-
alabb 1.000,ooo-ja a bölcsészeti karnak és tanárképez-
dének alapjául 1 Nem lesz az meg decretum altal, non 
fit hoc verbis, Marce 1 Honunkban legalabb egyik isko-
lánkat sem alkotta zsinat. Nem zsinati decretum kell 
ahoz, hanem organizáló, rendező fő, közreműködő buzgó, 
eszes, ügyes, tevékeny tagok, és jókedvű, nem kény-
szerült adakozók, — de a kiknek hátát nem kell skor-
piókkal csapdosni. 

Az egyházalkotmány és szervezet megállapítása, 
a convent megalkotása, az unió létesítése, a prot. egye-
tem felállítása, — ezek a zsinatnak a vezérférfiak által 
kitűzött fő tárgyai s feladatai. Ha megkérdeznék a gyüle-
kezeteket, miért kivántak zsinatot ? — ha ugyan vannak 
egyhazak, melyek zsinatot kivántak, mert én ilyeket 
nem ismerek, hiszen a zsinat utáni vagy nem a gyüle-
kezetek keblében keletkezett; ha megkérdeznék a lel-
készeket, tanarokat, iskolatanitókat, tisztviselőket stb. 

s ilyenek már többen vannak — miért óhajtanak 
zsinatot ? bizonyosan más okait s feladatait neveznék 
meg, s jelölnék ki a zsinatnak. Meglássák, a kiket a 
dolog illet, hogy mindezekre nézve ne legyen a zsinat 
meddő s gyümölcstelen. 

Szólanom kell még a zsinati előmunkálatokról s a 
convent eljárásáról. A conventzsinati bizottság összeült 
s a teendők osztályozása után, megbízta Molnár Aladár 
urat az alkotmányozó zsinat alakítása és szervezete szabaly-
zatának, Tóth Sámuel urat a magyarorszagi reform, egy-
ház alkotmánya tervezetének, Beöthy Zsigmond urat 
az egyh. bíróság szervezete és a törvénykezési rendtar-
tás elkészítésével, — a köznevelés és közoktatás sza-
bályzatának előállítására utóbb önként vállalkozott Mol-
nár Aladár ur. A nevezetteken kivül, a bizottságból 
senki más Winket sem kapott a mondott tárgyak tanul-
mauyozására, avagy ilynemű dolgozat fogalmazására; 
nem is kisérlette meg azt senki. Nevezett szerkesztők 
elkészítvén munkálataikat, a bizottság osztályainak illető 
tagjai egybegyűltek s megtették észrevételeiket az egyes 
szakaszokra, nem gondos tanulmányozás után, hanem 
ex stapede, ötletek szerint, lg)' készültek el külön-külön 
a bizottsági munkálatok, melyek áttétettek tárgyalás 
végett az e. megyékhez. Innen jutottak az e. kerületi 
gyűlésekhez ; de már pl. a tiszántúli kerület nem tartotta 
erdemesnek tárgyalas ala venni az e. megyék észrevé-
teleit s módosításait, ezeket egyszerűen a képviselők 



figyelmébe ajánlotta. Maga a convent is könnyeden járt 
el a dologban, pl. a Molnár A. köznevelési s közokta- | 
tási szabályzatát kiadta véleményezés s javaslattétel vé-
gett egy bizottságnak; ez ülést tartott kevesebb ideig, 
mennyi alatt a munkát szaporán elolvashatni, s e bizott-
ság jelentése alapján, a convent e szabályzatot általános-
ságban elfogadta s kinyomatta, hitfelekezeti tanintéze- i 
teinket vádoló s gyalázó indokolásával együtt. Már is 
lakoltunk e gondatlanság miatt. Midőn főgondnokaink 
s superintendenseink, a gymnasiumi s reáliskolai tör-
vényjavaslat tárgyában, kérvényt nyújtottak be az ország j 
képviselőházához s ez ügyben az illető miniszter urakat 
is informálni el nem mulasztották: a várhegyen eme 
választ vettük : A convent elfogadta a Molnár A. köz-
oktatási szabályzatát, mely sokkal szigorúbb és követe-
lőbb az oktatásügyi miniszter ur törvényjavaslatánál, ez 
ellen tehát nem lehet panaszunk. Denique — nem lehet 
olcsón iidvezülni, isten is munkára fizet. 

A mi pedig a conventi gyűlések szellemét s irá-
nyát, a modort és taktikát illeti : ezekről csak fajdalom-
mal tehetek említést. Negyvenkét év óta járok egyházi 
gyűlésekbe, de soha eddigelé, mint közelebb, nem 
voltam ily kereszty éntelen, testvérietlen, elvilágiasult 
szellemnek s jeleneteknek tanuja. Közös tanácskozások a 
gyűlést megelőzőleg nem tartattak; kiegyenlítéseknek s 
compromissumoknak hely nem adatott: kíméletlen erő-
hatalom, szavazógépre támaszkodva, dominált a gyűlés-
teremben. Az 1879. évi szept. conventen, Debrecenben, 
javaslatba hozatott a zsinati előmunkálatoknak, neveze-
tesen az alkotmányozó zsinat alakítási és szervezeti 
szabályzatának tárgyalása s megállapítása ; a dunamel-
léki s tiszáninneni superintendentiák küldöttei közül 
többen kérték a tárgyalás elhalasztását, méltó okon 
mert e. kerületeik közgyülésileg az előmunkálatot még 
nem tárgyalhatták s e szerint ők azok részéről nem 
nyilatkozhatnak ; a kérelemre végválaszul hangzott : 
clőture! szavazzunk! s meg lett állapítva az alkotmá-
nyozó zsinat alakításának és szervezetének szabályzata 
a fentebb nevezett két testvérkerület követeinek részvéte 
nélkül. Az 1880-dik évi szept. conventen, inditványoz-
tatván a megtartandó zsinat ideje- s helyének kitűzése : 
ezen indítvány ellen felszólamlottak a tiszáninneni s 
dunamelléki e. kerületek követei, méltó okon, mert su-
perintendentiáik a zsinattartás idejére nézve maguknak 
tartották fenn a jogot, hogy az idő kitűzéséhez hozzá 
szólhassanak. Válaszul adatott : clőture 1 szavazzunk 1 A 
szavazás megtörtént; a tiszáninneniek mind egy szálig 
— bár köztük többen voltak s vannak tüzes zsinatsze-
relmesek — tiszteletben tartva az általuk képviselt e. 
kerület határozatát — visszatartották magukat a szava-
zástól, a dunamellékiek közül is a gyűlésen jelen volt 
tagok, kivévén Molnár Aladár urat, a ki magára nézve j 
jogos és illő eljárásnak tartotta az általa képviselt kerü-
let határozatát semmibe venni s ellenünk szavazni. A 
többség által a zsinat idejéül 1881 -ik évi okt. 31-dik 
napja, mint a lutheri reformatió emlékünnepe, helyéül 

Debrecen lett elfogadva. Megkisérlettem kibékítő s ki-
egyenlítő indítványt tenni, miszerint legyen e határozat 
érvényes a 3 kerületre nézve, melyek azt megszavazták, 
a tiszáninneni s dunamelléki superintendentiákhoz kül-
dessék meg mint conventi javaslat, erős reményemet 
s biztatásomat fejezvén ki, hogy eme kerületek, a 
testvérek iránti deferenciából, a zsinati határnapot 
elfogadandják. Válaszul nyertem — egy árva szót 
sem. Igy tapostatott lábbal az egyenjogú két test-
véregyházkerület autonomiája a szavazógép mechanis-
musának erejével. Dicső adománya az égnek az erő s 
hatalom, mert sok áldást s örömet szerezhet, sokat bol-
dogíthat, — de csak akkor dicső, ha humanitással, 
philanthropiával, testvériességgel, igazságszeretettel s mél-
tányossággal párosul. — Azonban itt még nincs vége a 
modor- és taktikának. — A conventgyűlési ideiglenes 
helyetteselnök úr, — milyennek szerepe, s teendői 
a gyűlés végeztével meg szoktak szűnni s a rendes 
elnökre szállnak, — mielőtt a conventnek zsinattartás 
iránti határozata felől az e. kerületek hivatalosan 
értesítve lettek volna, — mielőtt a sérültek, autonomi-
ájok s határozataik érvényesítésére bármit is tehettek 
volna — kétségkívül a philosynodisták tanácsából vagy 
talán épen zaklatása folytán — O Felségéhez, dicsősé-
gesen uralkodó apóst, királyunkhoz, a magyarországi 
reform, egyház egyetemes conventjének nevében s meg-
bízásából legalázatosabb esedezést méltóztatott átnyúj-
tani, 1880. év. dec. 27-diki kelettel, mely kérvény ér-
telmében O cs. és ap. kir. Felsége 1881. febr. 12-én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásában legmagasabb 
engedélyével legkegyelmesebben hozzájárulni méltózta-
tott ahoz, hogy a magyar reform, egyház célba vett 
alkotmányozó zsinata f. évi okt. 31 -ik napjára Debrecen 
városába egybehivassék és megtartassék, a nélkül, hogy 
O Felsége ez alkalommal biztos-kirendelési jogát érvé-
nyesíteni szükségesnek találta volna. 

Itt tehát egy fait accomplival állunk szemben és 
én mint e közgyűlés egyik elnöke, nem is akarom dis-
cussio tárgyául fölvetni ama kérdést, bemenjünk-e 
a zinatba ? mert, szerintem e kérdésre most már csak egy 
felelet adható: Igen is, bemenjünk; nem azért, mert 
különben a philosynodisták átkát vonnók fejünkre, mely 
rettenetes lenne, mint szokott lenni az orthodoxoké, — 
hanem azért, mert különben siralmas szakadást idéznénk 
elő országos egyházunkban, — megbántanók a minisz-
tériumot, mely jóhiszemüleg készséggel volt közbenjárónk 
a zsinati ügyben — és a ki legkegyelmesebben intéz-
kedék a fölterjesztett kérvény értelmében, megsértenők 
Urunk királyunkat, mit csak gondolatban is tennünk 
óvjon meg isten. Kérem a közgyűlést, a sorrendben 
intézkedjék a zsinati előkészületek megtételére nézve. 

A mi személyemet illeti, volt okom s alkalmam 
a conventen nyilatkozni, miszerint ellenzem a zsinatot, 
hanem loyalis ellenzék vagyok és nem idézek elő schis-
mát, mert ezt tennem tilt géniuszom. Most is ily érte-
lemben és szándékkal vagyok. Sokszor találkoztam az 



életben bucsujarókkal, kik a szentkuthoz vagy csodatevő 
faképhez zarándokoltak, ott keresvén és remélvén találni 
sánták és bénák, siketek és elhomályosult szeműek, 
hideglelősek s nyavalyatörősek irt és gyógyszert, kiki 
a maga baja s nyavalyája ellen. Soha nem vetemedtem 
arra, hogy megkísértsem elállani utjokat, inkább félre-
vonultam, még kalapot is emeltem az ahitozó, remény-
kedő jámborok előtt. ígérem, egy szalmaszalat — s ez 
valami kevés — nem fektetek a philosynodisták útjára 
sem keresztben sem hosszában. Nekem váltig megnyug-
tatást szerez tudnom, hogy egyházunkban is nem keve-
sen vannak velem egy értelemben, az ág. hitv. evangé-
likusok pedig, kik szintén fel voltak hiva Debrecenből 
zsinattartásra, de az indítványt el nem fogadták, ioooooo-
nyian ; engem megnyugtat a tudat, hogy valamint a tar-
tandó zsinat dicsőségében nem lesz osztályrészem a 
felelősségben sem: a philosynodisták jutalmát pedig, 
— miszerint Klio, a történet múzsája, acél vésővel 
öröklő betűkben metszi föl gyémánt emléktablara, hogy 
ők 188i-ben Debrecenben zsinatot tartottak, melyen 
névszerint ezek meg ezek voltak jelen --- nem irigylem. ! 

De nem titkolhatom aggodalmamat a közel jöven- i 
dők és utóbb következendők iránt. 

Aggodalmam az, hogy mivel mindegyik synodus 
=nodus , a zsinat nemcsak megállapodási stadiumba jut-
tat, hanem bizonyos stagnatiót avagy megkövülést 
idéz elő, megakasztván a haladást, a folytonos fejlődést, I 
az uj üdvös eszmék diadalutját s az uj üdvös intézmé-
nyek létesitését, — a zsinati kánonkönyv artikulusai s i 
§§-ai, mint megannyi szorító szalagok, lekötik az élete- l 
reket s gátoljak a vér szabad folyását s keringését, az [ 
ép organikus test életerejének csökkentésével, mindaddig, 
mignem a majdan elkövetkezendő zsinat ama kötőszala-
gokat feloldandja. 

Aggodalmam ered onnan is, hogy kétes előttem, 
vájjon egyhazunk tekintélye fokozódik-e vagy csökken 
a zsinattartás altal ? Mi szeretünk fennen szólani bölcse-
ségünk s hatalmunk felől, hivatkozván a két millió 
lélekszamra ; szeretem hinni, egyhazunknak s hitfeleke-
zetunknek mások előtt is van tekintélye, jó hírneve. Ezt 
nem tanácsos kockara tenni, mert ha a nagy jóvélemény 
felőlünk csökken s renomméenk alabbszáll; ha reánk is 
alkalmazható lesz az epigramm : Quid synodus? nodus, 
— patrum chorus integer ? aeger, — Conventus ? ventus, 
— glória ? stramen, — amen: akkor minden további 
actiónk veszíti kellő hatását. Én a hanyatlástól tartok, 
először azért, mert a zsinati előmunkálatok, szerintem, 
igen hianyosak, tökéletlenek, melyek alapján s vezérfo-
nala szerint alig lehet jeles művet alkotni, olyat koránt-
sem, milyenek a szathmar-németi zsinat kanonai s a 
budai zsinat actai, legjobb esetben a komjathi zsinat 
kanonkönyvének masat. Továbbá azért, mert sok jeles, 
országos férfiú, kiket mint vezéreinket, bölcs tanacsadó-
inkat tisztelni s követni megszoktunk, hianyzani íog a 
közelebbi zsinatról. Két főgondnokunk miniszterek, kiket 
hivataluk nem enged részt venni a zsinatban ; a ki e. 

kerületünk főgondnokának töméntelen fontos teendői 
felől némi tudomással bir, nem kivanhatja tőle méltá-
nyosán, hogy huzamosan zsinatoljon; azon férfiakra, 
kik országos képviselőkül fognak valasztatni, aligha sza-
mithatunk mint zsinati tagokra, mert a magyar ember 
inkabb űz politikát, mint templomot épit, — s a jelszó 
is az: A haza minden előtt 1 Egyházunk kitűnő több 
tagját, kik országos tisztséget viselnek vagy magas hiva-
talokban állanak, hivatalos tisztök s kötelezettségök nem 
engedi helyeiket elhagyni zsinatolás végett. Ugy latszik 
nekem, a zsinati követek választásának elfogadott s kö-
vetendő módja sem célirányos a kivant eredmény tekin-
tetében. Lesz hadsereg, ismert, tapasztalt, győztes vezé-
rek s tisztek nélkül, hogy diadalt s dicsőséget szerezzen. 

A zsinat időtartama két hónapra terveztetik. E 
terv is aggasztó, mert a ki csak valamennyire is ismeri 
egyházgyűléseink minőségét : tapasztalta, hogy embe 
reink örömest szentelnek két-három napot az egyh. 
ügyek gyűlési targyalásara, tovabbra pedig absentaljak 
magukat. Még a lelkész urak is, kik lelkiismeretesek, gon-
dolkozóba esnek az iránt, elhagyhatjak-e egyhazaikat 
két hónapra ? világi uraink pedig épen nem is fognak gon-
dolkozni ily kérdés fölött, hanem egyszerűen s röviden 
határoznak, hogy nem ; házukat s családjokat két hónapra 
nem hagyják el, teendőiket ily időtartamra nem akaszt-
ják szegre, akár kecsegteti őket a zsinat az 5 frtnyi 
napi díjjal, akár nem. Igy fognak gondolkozni s csele-
kedni a póttagok is, és a zsinaton hetenkínt bekövetkezik 
az urszine valtozása vagyis megváltozik a zsinat ábrázata, 
mások meg mások lesznek a praesentes, mint absentes. 
Erre való tekintetből a zsinati előmunkálatok teljesen 
elkészítendők voltak és nem kelle relegálni a zsinatra 
ismét meg ismét, conventileg nem tárgyalt ügyeket, 
— hogy a zsinat ne kényszerüljön hosszasan immoralni. 

Aggodalmat okozhat a szándék is, miszerint a 
zsinat bőkezű leend az áldásosztásban, az adó, ínég 
pedig fejadó kivetésében. A zsinati költségek 50— 
60,000 frtra számíttatnak, ez összegből e kerületünkre 
esnék 8 — 10,000 frt, — ugyancsak egyh. kerületünkre 
előirányoztatik évenként fizetendő 7000 frt a debreceni 
bölcsészeti kar s tanárképző intézet részére, — 54,000 
frt az országos reform, egyházi segélyalap pénztáranak 
javára, mely summából e. kerületünkre 10,000 frt jutna. 
Méltán kérdezősködhetni az aggravium plebis contri-
buentis iránt. Ezekre nézve csak röviden azt jegyzem 
meg, az áldásos Gusztáv Adolf-egylet nem is egyházi 
intézmény; a honi egyetemes evang. gyámintézet is, 
mely valóban irigyelni méltó, nem adókivetés után lé-
tesült s gyarapszik, hanem társadalmi uton, a munkás 
szeretet által. A mi pedig a középtanodai tanárok kép-
zését illeti, ne téveszsziik szem elől, hogy 30 gymnasi-
umunkban évenként nem több mint 4 - -5 egyén alkal-
mazható tanárul, kiknek képeztetésére nézve intézked-
nünk igen is szükséges: de ne lépjünk tévútra, kö-
vetvén az allam példáját, mely állam a tanárságból 
életnemet, életmódot csinált, tanarképző-intézeteit boldog 
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boldogtalan előtt megnyitotta, a tanpályavégzetteket 
diplomával ellátta s oda juttatta, hogy közülök ez idő 
szerint mintegy 200-an, bár okleveles tanárok, nem ta-
lálnak üres kathedrát. Es ne gazdálkodjunk az állam 
módjara, mely allamnak az egyik középtanodai tanár-
képezdéje, bár a pesti egyetemmel kapcsolatban, éven-
kint 34,000 — kolozsvári tanárképezdéje, a helyi egye-
tem mellett, 15,000 frtnyi kiadást igényel. 

Majdan elkovetkezendik a debreceni zsinat épít-
ményeinek betetőzése, kánonainak felséges királyunk 
altal leendő szentesítése. Erre tekintettel, a zsinati elő-
munkálatoknak csak egy részéről nyilatkozom, t. i. a 
köznevelés és közoktatás szervezetének szabályzatáról. 
E füzet summariuma azon javaslatoknak, melyek az 
oktatás ügyére nézve, két évtized óta, a napi hírlapok-
ban, folyóiratokban , miniszteri törvényjavaslatokban 
tétettek. Molnár A. úr gondosan összeszedte s egybe-
állította azokat, de tekintet nélkül arra, mi és mennyi 
való azokból kánonkönyvbe ? tekintet nélkül arra, hogy 
a tanügy rendezése (coordinatio literariae institutionis) 
az állam jogaihoz tartozik. E két szempontból, vélem, 
a szabalyzat módosítandó lesz ; mert nem találtathatik 
íelelős miniszter, a ki a kir. Felségnek ajánlhassa e 
szabalyzatnak, ugy a mint az most van, szentesítését 
s fenn ne tartsa az allam tulajdon s elidegenithetlen 
jogát az oktatasügy rendezésére nézve. 

S ezzel véget érne a zsinat, zsinati értekezésem 
szintén, ha nem kellene amazt egy utózsinatnak követ-
nie. Az országyűlés, latjuk, az elszaporázott munkálko-
dás miatt, kénytelen a hozott törvényeknek jelentékeny 
részét, a szerzett tapasztalatok utan, két—három év 
multán, novellázni. Ez baj s némi pironság a polgári 
téren is, — azonban, minthogy az országgyűlés mond-
hatni permanens, legalabb minden évben rendszeresen 
megujul: a törvény módosítása nem nagy nehézséggel 
eszközölhető. Sokkal nagyob a baj s megszégyenitőbb 
a szükség egyházi téren, hol a zsinati törvényeket 
szintén csak zsinat módosithatvan, novellazás végett 
újfent szent zsinatot kell egybegyűjteni. Ezt talán már 
a philosynodisták is megsokalják. De jönni fog, mert 
jönnie kell, az utózsinat, melynek vezére igy szóland : 
Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem 
hogy azt betöltsem. 

Legvégül sajnálatomat kell kifejeznem a fölött, 
hogy a zsinati költségek fedezése végett, egyházkerüle-
tünk tőkevagyonat kell megtámadnunk — - eddigelé a 
zsinati előkészületekre másfél ezer forintot költöttünk — 
mondana a német, saubere Wirthschaft! — és sajnála-
tomat esperes urak irányában, kikre e gyászos tiszt 
nehezül, végrehajtás utján szedni be az ínséges gyüle-
kezetektől a zsinati költségeknek reájok esedékes részét. 
— Egyébiránt fogadom, hogy a zsinatról, a nem-érdek-
lettek untatására, az érdekletteknek netalan boszuságára 
is, többé nem szólok. 

( V é g e k ö v e t k e z i k . ) 

Az érmelléki ref. egyházmegye közgyűlése. 
Folyó junius hó 8-dikán az érmelléki ref. egyház-

megye rendkívüli közgyűlést tartott. Miután a már egy-
házkerületileg is megerősített uj esperes, Szőke János ur, 
meleg vallásos kedélyéről, és mély honfiúi szeretetéről 
tanúskodó kenetteljes imájabau, Istennek szent lelkét 
kérte reánk, a gyűlést megnyitottnak nyilvánította. 

Fráter Imre segédgondnok ur, a tényleg csak 
ezúttal befejezett egyházmegyei tisztújítás alkalmaból, 
uj elnöktarsat, az ő ismert szelid és nemes lelkének 
egész melegével üdvözli, Isten áldását kérve annak szép, 
de nagy felelősséggel járó működésére. Majd kifejezés 
adatik a Papp Gábor volt esperes ur iránti elösmerésnek is. 

Az egyházmegyei egyházi jegyzőségre, és egy 
egyházi tanácsbiróságra közelebb beadott szavazatok 
nyomán egyházi jegyzővé tanácsbiró és papi gyámin-
tézeti pénztárnok Kassay Ignác diószegi, tanácsbiróvá 
pedig Takács József, széplaki lelkész urak lettek meg-
választva. Miután előbbi az egyházmegyének ő feléje 
fordult bizalmát megköszönve, a reá ruházott tisztet el-
fogadja : esküjét a gyűlés előtt leteszi. Takács József ur 
nem volt jelen. 

Ezután esperes ur előterjeszti a jelen gyűlés egy-
behívására főindokul szolgáló tárgyát: a zsinati képvi-
selők megválasztása, és a zsinati költségek mikénti elő-
teremtése fontos ügyét. Tudatvan a gyűléssel, miszerint 
ezekre vonatkozólag püspök úrtól közelebb vett fölhí-
vásban egyházmegyénk oda utasittatik, hogy kebeléből 
egy bizottságot nevezzen ki, melynek feladata leend a 
zsinati képviselők megválasztására beadandó szavazat-
lapokat felbontani, és jelentését a zsinati központi bi-
zottsághoz szept. hó elejére benyújtani: jelzett egyház-
megyei bizottságba esperes, segédgondnok, és egyházi 
jegyző urak választattak meg ; az egyes egyhazak sza-
vazatainak az esperesi hivatalhoz leendő beadasi határ-
idejéül julius hó 20-dik napja tűzetik ki. 

Majd tárgyaltatott a zsinati költségek előállításának 
mikéntje, mire nézve a végmegallapodás oda ütött ki, 
hogy a már fentemiitett egyházmegyei kinevezett bizott-
ság, az agentiális fizetések alapján vesse ki a minden 
egyházközségre külön-kiflön eső összeget, s hivja fel 
azokat a reájuk vetendő mennyiségnek az esperesi hiva-
talhoz sept. i-őig leendő beküldésére; önbelatására bi-
zatvan minden egyhaznak, annak akár önkéntes adako-
zás, akár kivetés utján, vagy végre — ha az tehetségében 
áll — folyó pénztárából történendő előállítása. 

Ama — fájdalom - még ma sem teljesített kö-
telességnek, hogy konventi költség fejében egyházme-
gyénk még ma is 378 osztr. ért. forinttal adós, az által 
siet eleget tenni egyházmegyénk, hogy ez összeget köz-
igazgatási pénztárából ezennel kiutalványozza, s annak 
esperes ur kezéhez való áttételére közigazgatási pénz-
tárnokot fölhívja. 

Fölmerült a lelkész-választási szabályzatok módo-
sításának kérdése. Miután ugyanis püspök ur altal espe-



res ur arra szóllíttatott fel, hogy a mar készletben levő 
lelkész-valasztási szabalyzatok alapjan készítene egyház-
megyénk egy különvéleményt, s azt a zsinaton leendő 
targyalás és megallapodas céljából a superintendensi 
hivatalhoz nyújtsa be : inditvanyoztatik, hogy neveztes-
sék ki egy bizottság, mely a domestica, superinspectió, 
és lelkész-valasztas oly nagy horderejű kérdéseit komoly 
tanulmanya tárgyává tévén, s ezekről tervjavaslatot ké-
szítvén, munkálatát megbiralás végett az egyházmegyére 
majdan beterjessze; mely ha azt magáévá teendi: zsi-
nati képviselőit annak szellemében eljárni és működni 
folhivja és kötelezi. Ez indítvány elfogadtatott s a 
mondott kérdésekről előallitandó tanulmány készítésével 
esperes, segédgondnok, egyházi jegyző, továbbá Nagy 
István, és Kis Albert, Konrád László, Zsigó Endre ta-
nacsbiró urak megbízatnak, megjegyeztetvén, hogy ezen 
targyakban a lelkészi értekezlet véleménye is elváratik. 

Az ujlétai egyhazba, — mely ez időszerint anya-
egyhazza lenni nem képes, de azért affilialva sincs, — 
lelkésztanitóul mindkét vizsgát letett Ungvári Gyula 
atyafi kiküldetvén, helyén megerősitést nyert, annak 
kifejezése mellett azonban, hogy ha majd jelzett egyház, 
a megszabó! t fizetési minimum mellett magát anyasit-
tatni kivanja : akkor a lelkészi hivatal betöltését illetőleg 
szabad választásnak lesz helye. 

A kaplani vizsgát kitűnő eredménynyel letett Len-
gyel Pál, — kinek bizonyítványa a gyűlés előtt fel is ol-
vastatott, és a kit esperes ur, oldala mellé mar segédül 
fel is vett, — egyházmegyénk kebelébe is fölvétetik. 

Végül rövid eszmecsere tárgyát képezte az egy-
házmegyei hivatalnokoknak mar régebben tervezett 
tisztelet-dijazasa ; s ezzel egyiitt az esperesi káplánnak 
egyházmegyénk altal, egészben vagy részben való fizetése, 
dijazasa. E kérdések megoldását — kellő körültekintés 
és előzetes komoly meggondolás végett — egyhazme-
gyénk a következő közgyűlésre tartja fen. 

Bizonyara alig lehet napjainkban egy-egy méltá-
nyosabb dolog, mint a segédlelkészek anyagi helyzetét 
tűrhetőbbé tenni, emelni és javítani, különösen azon 
káplánok allapotat, kik nemcsak mint Isten igéinek hir-
detői s a lelkészi más nemű functióknak teljesítői 
működnek főnökeik oldala mellett, hanem egyszersmind 
az esperes altal vezetett egyházmegyei irodának is se-
gédei. Különben hogy erről a majdan összejövendő zsi-
nat gondoskodni fog, remélem. Sót, hogy az esperesi káp-
lánok már ma is a legtöbb helyen egyházmegyeileg is 
díjazásban részesülnek, tudom; s hogy legközelebbről 
amaz egyházmegyében, — melynek nagyszellemű es-
perese oldala mellett igénytelenségemnek néhány évvel 
e/.elott káplankodhatni szerencsém volt, mindenha is 
szerencsém maradand, — ma is igy van, semmi kétségem. 

Molnár János, 
diószegi ref. lelkész. 

Emiitettem mult hó io-én irott székesfehérvari leve-
lemben, hogy egyházmegyénk lelkészi kara megalkotta 
a lelkészértekezlet alapszabalyait. De midőn e tényt 
konstataltam, azon aggodalmamnak adtam kifejezést, 
miszerint a némelyekben uralkodó részvétlenség és ugy-
buzgalom hiánya, kétessé teszik az értekezlet tényleges 
megalakulasat és működését. Ez aggodalmam — Isten-
nek legyen hala — meghiusult. Mert lelkészértekezletunk 
f. hó 9-én Székesfehérvárott tényleg megalakult s meg-
kezdte működését. 

Nem mondhatom ugyan most sem, hogy a lel-
készértekezlet ügye altalanosan fel volna karolva, mert 
— különösen az idősebb lelkészek közül — sokan távol 
maradtak a jelen értekezletről; de az értekezlet folyaman 
feltűnt élénk eszmecserék, minden szenvedélyességet 
nélkülöző s csupán csak a tárgyát illető közérdekű viták 
elég garantiat nyújtanak arra nézve, hogy egyházme-
gyei lelkészi karunk megértettea 19-ik szazad jelszavat, 
a haladást. Megértette, hogy ujabb és ujabb követel-
ményekkel all szemben : fel kell magat fegyverezni értelmi 
képzettséggel s gyakorlati dolgokban való jartassaggal. S 
én ugy hiszem, hogy a lelkészértekezletek midőn a fenti 
célnak megfelelnek: egyszersmind létrehozzák a nemes 
versenyt s fejlesztik a társulati szellemet. Hiszem, hogy 
az elvetett mag nem hever tétlenül, hanem felsarjadzik, 
s hasznos gyümölcsöket terem egyházi életünk, különö-
sen lelkésztarsaink számara. 

Legyen szabad ezek után röviden vázolni első 
lelkészértekezletünk lefolyását. Elnöklő esperesünk az 
elkészített alapszabalyok felolvasasa utan az értekezleti 
elnök és jegyző megvalasztasara hivta fel a jelenlevőket, 
mire a tagok — miután az elnökséget Horváth Mihály 
esperes ur minden kérés dacára sem fogadta el — el-
nökké Szűcs János enyingi, jegyzővé pedig Kutasy Ferenc 
mezőkomaromi lelkész urakat valasztak. 

A tisztviselők megválasztása után egyik tag követ-
kező kérdést tette fel: Ha a lelkész inas egyházhoz 
tartozó kisdedet keresztel meg, a keresztelési actust 
bevezesse-e saját egyháza anyakönyvébe, s ha igen, mi 
módon, vagy pedig az adatokat egyszerűen atküldje-é 
a megkeresztelt illető lelkészéhez anyakönyvezés végett ? 
E kérdés ugy oldatott meg, hogy a keresztelő lelkész-
nek — mivel az általa végzett functiókért felelős — be 
kell irni a keresztelési adatokat saját egyhaza anyaköny-
vébe, de folyó szám nélkül, mivel ez a statisztikai adatok-
rovására történnék ; azonban a keresztelési adatokat hite-
les anyakönyvi kivonatban tartozunk hivatalból áttenni a 
megkeresztelt lelkészéhez kellő és törvényszerű anya-
könyvezés végett. 

A másik megvitatott kérdés következő volt : A 
csaladi értesítők kiállításánál a lelkész beirjon-e minden 
adatot, vagy csak azokat, melyekre bizonyos ugy tar 
gyalasanal az illető félnek szüksége van s melyeket 
ugyanő jelez? E kérdésre vonatkozólag azon nézet lát-



szőtt túlnyomónak, hogy az összes gyermekek kiirandók 
születésük és halálozásuk megjegyzésével, de a többi ada-
tokra nézve figyelembe vehető az érdekelt fél kívánsága. 

Mely utan eddig elnöklő esperes urnák a lelkészér-
tekezlet megalakítása körül kifejtett buzgalma s oda-
adó fáradozásáért jegyzőkönyvileg köszönet szavaztat-
ván, elnök ur az értékezletet áldás kívánásokkal bezárta, 
— a jelenlevők pedig azon édes reménynyel oszlottak 
szét, hogy a lelkészértekezlet működésével jelentékeny 
lendület áll be egyházmegyénkben a szellemi munkálko-
dás s gyakorlati lelkészkedés terén. 

Adja Isten, hogy ugy legyen ! Cs. 

I R O D A L O M . 
A hazai alkotmány- és jogismeret alapvonalai 

polgári- és felsőbb népiskolák számára. Irta Csiky Kál-
mán, jogtudor és egyetemi m. tanár. A magyar kir. 
vall.- és közokt. miniszter altal jutalmazott mu. Buda-
pest, 1881. A magyar kir. állam tulajdona. 8-rét, XVI 
108 lap. — E munka rendszerében nincs lényeges eltérés 
szerző azon hasonló tárgyú könyvének rendszerétől, 
melyet két évvel ezelőtt a tanitóképezdék használatára 
kiadott s mely annak idején lapunkban is ismertetve 
volt. Az attól való eltérésnek, szerző véleménye szerint, 
semmi didaktikai szüksége nem forgott fenn ; másrész-
ről a tárgyalás egy nyomon való vezetésében az a cél 
is lebegett szeme előtt, hogy a polgári- és felsőbb nép-
iskolában e tantárgy tanítója ama bővebb és szaksze-
rűbben kidolgozott munkát vezérkönyv gyanánt minél 
sikeresebben használhassa. Mi részünkről csakis ez utóbbi 
szempontból tartjuk indokoltnak szerző rendszerét, mert 
különben didaktikai szempontból azon rendszert helye-
sebbnek tartjuk, amit Ballagi Géza munkatársunk lapunk 
í. évi 19—21. számaiban közlött könyvismertetésében 
ajánlott. Különben Csiky, jelen munkájában a köz-, ma-
gan- és büntetőjogi alapismereteket érthetőn, elég nép-
szerű nyelven adja elő. A törvények szavaihoz — igen 
helyesen — nem ragaszkodik; hanem mindazon tör-
vényt, melyből amaz ismeretek merithetők, az iskolai 
növendékek felfogásához mérten dolgozza föl. Hogy ma-
gában a kidolgozott tananyagban hiba nincs, azt mon-
danunk sem kell. A munka minden során meglátszik, 
hogy szerzője alaposan képzett jurista. Egyéb lényege-
sebb kifogásunk tehát e tankönyv ellen nincsen, mint 
az, hogy rendszere nem célszerű. De másrészről olyan 
előnyei vannak, hogy előnyeinél togva bátran ajánlhat-
juk a tanitói kar figyelmébe. 

A miskolci ág. h. ev. anyaegyház évkönyve az 
1881. évre megjelent. Alig van az országban prot. gyü-
lekezet, amelynek évkönyve a miskolciéval, akár tarta-
lombóség, akár a tartalom alapossága tekintetében ver-
senyezhetnék. De van is a miskolci ev. egyháznak 
minden évben mit följegyeznie; mert évről-évre a leg-
szebben fejlődik. A lélekszám volt a mult évben: 1305 
férfi és 1529 n ő ; a tankötelesek száma 262, kik közül 
tényleg iskolába járt 167. Az egyház mult évi bevétele 
20.777 frt 47 kr. volt. Az évkönyvnek, melyet az egy-
ház buzgó lelkésze Zelenka Pál szerkesztett, különösen 
érdekes azon része, amelyben a mult év nevezetesebb 
eseményei adatnak elő; továbbá a visszatekintés az 
egyhaznak legközelebbi 15 évi történetére. Ezen 15 év 
rövid történetéből győződhetünk meg leginkább arról, 

hogy mily buzgó, mily tevékeny a miskolci aránylag 
kis gyülekezet. Tizenöt év alatt ugyanis külsegélyezé-
sekre 3872 frt 20 krt jut tatot t ; továbbá az évenkint 
átlag 2000 frtnyi egyházi illetéknek befizetésén kivul, 
az egyház tőkevagyona 15 ezer forintról csaknem 60 
ezer frtra szaporodott; toronyra 3500 frt költetett; 
emeletes lelkészlak 18 ezer frton, szegényház 3 ezer 
forinton építtetett; 2 tanitói és egy tanári állás újra 
szerveztetett; a 4 tanár és 4 tanitó évi fizetése 100 — 
100 frttal, a lelkész fizetése 360 frttal javíttatott, stb. 
Ezen adatok örömmel, de egyszersmind büszkeséggel 
is tölthetnek el minden protestáns embert ; mert ama 
számok ékesen szóló bizonyítékai a közmondásossá vált 
protestáns áldozatkészségnek. 

Ráth Mór ismét egy derék irodalmi vallalatot 
indított meg a „Magyar nemzet családi könyvtára* 
cím alatt. Az i-ső tüzet br. Eötvös József „Falu jegy-
zője* című regényének egyrészét tartalmazza. A vál-
lalatból havonkint két füzet fog megjelenni. Senki se 
lesz kötelezve, a vállalat minden művét megvenni. Egy-
egy füzet ára 40 kr. lesz. Rath Mór negyed-századra 
terjedő kiadói pályája folyamában megszerezvén a leg-
jelesebb magyar irók műveinek, ugy a legnevezetesebb 
külföldiek fordításainak kiadási jogát : a családi könyv-
tárban ezen irók művei fognak megjelenni. Mindenesetre 
elismerést érdemel derék kiadónk, hogy ilyeténképen 
lehetővé teszi a legjelesebb irodalmi termékeknek díszes 
kiállításban és mégis olcsó aron való megszerzését. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
fpgfp Kérelem a tanintézetek igaz-

g a t ó s á g a i h o z . Tisztelettel kérjük a hazai s 
különösen a prot. tanintézetek igazgatóságait, 
szíveskedjenek az 1880/1 -iki tanévről szóló érte-
sítőiket, mihelyt megjelennek, hozzánk ismertetés 
végett beküldeni. A Prot. Egyh. és Isk. Lap 
Szerkesztősége. 

* fjSBfT" Kérelem. Tisztelettel kérem a lel-
kész és tanitó urakat s általában a Prot. Lap t. 
olvasóit, szíveskedjenek a mostani vagy a régebbi 
választási mozgalmak alatt megjelent és megjele-
nendő röpiratokat, programmbeszédeket, beszá-
moló beszédeket, szóval az úgynevezett választási 
nyomtatványokat számomra — saját költségemre 
— Sárospatakra megküldeni. Dr. Ballagi Géza. 

* Személyi hirek. Szemlaki ev. lelkészszé máj. 
29-én három pályázó közül egyhangúlag Liffa János 
szarvasi segédlelkész választatott, ki uj állomását e hó 
28-án fogja elfoglalni. — Veszprém megye Allmann 
Brúnó ösküi ev. tanítót, a magyar nyelv terjesztése 
körül szerzett érdemei elismeréseiil, 5 darab aranynyal 
jutalmazta meg. — Lapunk egyik belmunkatársa, dr. 
Ballagi Aladár egyetemi helyettes tanár, levéltári kuta-
tások céljából mai napon Cseh-és Németországba utazott. 
— Az alsószabolcs-hajdukerületi ref. egyházmegyének f. 
hó 8-án Földesen tartott évi rendes gyűlésén bontották 
föl az uj tisztikarra beadott szavazatokat. Weszprémg 
Gáspár hajdumegyei alispán, Sillye Gábor helyére hajdu-
kerületi segédgondnokka, Turi Albert egyik világi jegy-
zővé választatott. Esperessé ismét Pápag Imre lett s a 
tisztikar átalában ugyanaz maradt, amely a mult 6 éves 
cyclusban volt. -- A deézsi ref. egyházmegye válasz-



úti gyülekezete e hó 7-én Vadas Albert papjelöltet vá-
lasztotta lelkészévé. — Báthori György kis-dobai ref. kán-
tortanító 50 éves szolgálata jubileumát jul. 6. és 7-én 
tartja meg a szilágymegyei tantestület Tasnádon. 

* A tiszántúli ref. középiskolai tanáregylet évi 
rendes közgyűlését julius hó 8 —9-ikén M.-Túron fogja 
megtartani. Julius 8. d. e. 8-kor bizottsági ülés, 9-kor 
közgyűlés; hivatalos jelentések; bizottság kiküldése a 
pénztári szamadás megvizsgálására; jelentés a beadott 
pályamüvek birá'atáról; pályakérdés kitűzése; a m.-túri 
gymnázium története, Bodolay Lászlótól. A középisk. 
tanügy mult évi nevezetesebb mozzanatai, Bihary Péter-
től. D. u. 4-kor: Miként lehet a természettan tanítását 
minél egyszerűbb eszközökkel szemlélhetővé tenni, Nagy 
Pál. Julius 9. d. e. 8-kor bizottsági ülés, 9-kor köz-
gyűlés : a kiküldött bizottság jelentése ; a mennyiségtan 
tanítása a gymnáziumban, Halmi Jánostól; intézkedés a 
tanári gyám- és nyugintézet életbe léptetéséről; eszme-
csere a zsinat elé terjesztendő középiskolára vonatkozó 
tanügyi munkálatokról; indítványok tárgyalása (minden 
indítvány a gyűlés első napján írásban beadandó az el-
nökhöz); tisztviselők és bizottsági tagok választása. D. u. 
4-kor: a gymnázium helyisége és tanszerei megtekintése. 
A tagok elszállásolásáról gondoskodva lesz. Az illető vasút 
igazgatóságok megkerestettek leszállított áru menetjegyek 
adása végett. Igazolási jegyekért jelentkezhetni julius 
2-káig Szegedi Sándor elnöknél. 

* Gyászhirek. Nikelszky Mátyást, a tiszai evang. 
egyházkerületi törvényszék világi bíráját súlyos veszte-
ség érte: szeretett fia, Nikelszlcy Jenő, IV-ed évi böl-
csészettan-hallgató f. hó 10-én, életének 22-dik évében 
Nyíregyházán elhunyt. — Ilolkó Mátyás kis-honti kiér-
deműlt főesperes és rimabányai ev. lelkész 70 éves 
koraban elhunyt. — Id. Somogyi Károly tasnádi ref. 
kántor és leánytanitó, a szilágymegyei tantestület má-
sodalelnöke élte 67-ik évében elhunyt. A boldogult 51 
éven át fáradozott a tanitói pályán. — Jesze Vilmos 
törvényszéki biró, a miskolci ev. gymnázium felügyelője, 
e hó 1 i-én 40 éves korában elhunyt. Béke hamvaikra! 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz. prot. árvaházra: Kulcsár Sándor újvi-

déki ref. leik. 9 fit 5 kr. és 1 tallér e sorok kíséreté-

ben : Egyházamban az évi confirmálást tegnap tartottam 
meg, amidőn confirmandus növendékeim előtt a prot. 
árvaház növendékeit is, szokásom szerint megemlitém 
és felhívtam őket, hogy tehetségök szerint törekedjenek 
ők is, azoknak szomorú helyzetűket, adakozásaikkal 
enyhíteni. Szavamat, istennek legyen hala, most is siker 
követte, mert növendékeim összesen 9 frt 5 krt és egy 
tallért hoztak fel azon kéréssel, hogy ezt juttassam a 
prot. árvaház számára. Adakoztak pedig a következők, 
u. m. : Szászy Vilma 1 tallért, Pap Mária 1 frt., Nádich 
Miklós 1 frt., Szabó Álmos I frt., Kerekes Katalin 50 
kr., Csáki Lajos 50 kr., Horváth Erzsébet 40 kr., 
Sipos Sára 40 kr., Tandori Julcsa 30 kr., Pap Lidia 
30 kr., Juhász János 30 kr., Tandori Julianna 30 kr., 
Szekeres János 25 kr., Derecskei János 20 kr., Hajdú 
Jós. 20 kr., Ilajdu S. 20 kr., Halasi Mária 20 kr., Soos 
István 20 kr., Gellér Kár. 20 kr., Bercsényi Jolánta 20 
kr., Barta Samu 20 kr., Mészáros Ján. 20 kr., Juhász 
Istv. 20 kr., Nagy István 20 kr., Parragh Eva 20 kr., 
Balogh Bálint 20 kr., Biró Mih. 10 kr., Mészáros Lajos 
10 kr. — Kossá Kár. nagyfalui ref. leik. 2 frt. (Hozzá 
járultak : Gazs ]., Szalok J., R. Ambrus J., Horváth A., 
Varga M., Takács L., Ambrus L., Baski S. s a küldő.) 
— Kemény Kár. r -komaromi ev. 1. 4 frt 50 kr. (Ehhez 
járultak a confirmandusok : Mihály Lujza 50 kr., Fábián 
Lujza 50 kr., Hittrich Matild 50 kr., Thaly Vilma 50 
kr., Szollár Mária 10 kr., Fábián Józs. 70 kr., Schneller 
Elek 1 frt., Sztanek Pál 50 kr., Benda Pál 10 kr., 
Formbauer Imre 10 kr.) — Ecsy Péter hatvani leik. 2 
frt. — Dömötör Kár. n.-harsányi ref. leik. 8 frt. (Ehhez 
járultak a confirmandusok: Zágonyi Lenke 1 frt 50 kr., 
Domokos Júlia 1 frt., Varga Mari 1 frt., Borsos Mari 
40 kr., Hanga Mari 20 kr., Bólyi Ferenc 1 frt., Szánthó 
Józs. 1 frt., Varga Józs. 1 frt., Szakos Ján. 40 kr., Do-
mokos Fer. 50 kr.) — Forgács Endre h. leik. Pacsérrol 
a confirmált növendékek részéről 3 frt. — Tóth Miklós 
t.-roffi ref. leik. 3 frt 81 kr. (Ehhez járultak a confir-
mandusok: Szabó Balázs 9 kr., Mohácsi Bálint 8 kr., 
Dékány S. 10 kr., Szatmári S. 20 kr., Boros F. 8 kr., 
Szabó Miklós 4 kr., Kasza Imre 20 kr., Mikola Juliánná 
2 frt., Rédai Zsuzsánna 20 kr., Szatmári Eszter 4 kr., 
Dékány Erzsébet 20 kr., Bajnóczi Eszter 10 kr., O. Tóth 
Eszter 4 kr., Szerencsi Teréz 4 kr., Csete Rozália 40 kr.) 
— Bokor Benő kis-bajomi ref. leik. 1 frt 50 kr. (Folyt, 
követk.) Szerk. 

PÁLTÁZAT. 
A beregi ref. egyházmegyébe keblezett Bi lke , K o m l ó s és i losvai , idegen nemzetiség ál-

tal elszigetelt társegyházban, ugy vallási mint nemzetiségi érdekből, külön missiói állomás szervez-
tetik, mely célra az egyházhívek által termény, földbirtok, házbér és alapítványi kamatiárulékokban 
dijlevélileg biztositott 200 forintnyi évi dijjazáshoz, a tiszántúli f. t. ref. egyházkerület legközelebb 
200 forintot szavazott meg évi állandó segélyül, melyekhez járul az egyházmegye is évenkint 
bizonyos összeggel, úgyhogy a lelkész javára, ha nem több, de 500 forint évi fizetés biztosíttatik. 

Az ekkép rendszeresített lelkészi állomásra, missiói hivatást érző t. atyafiak alantirottnal 
jövő julius hó 5-ik napjáig ajánlkozhatnak, a mikor is a pályázók közül az egyházmegyei közgyűlés 
választand. 

A jelentkezők a díjlevél részletes tartalmát, e kijelölt gyűlés napj án Beregszászban a megyeház 
tanácstermében megtekinthetik. 

Barabás, u. p. Mező Kaszony 
H P e t e r c L y K á r o l y , 

1 2 b e r e g i ref . e s p e r e s . 



A Könyves Tóih. Kálmán által Spurgeon nyomán írt 

HIT TEMPLOMA" 
című munkából még néhány példány fenmaradt. A kik e művet megszerezni óhajtják, 2 frt utalvá-
nyozása mellett bérmentve; utánvéttel 1 frt 80 krért kaphatják meg. Legcélszerűbb azonban az 
utalványozás, mert az utánvét többe jön. Utalvány s megrendelés szerzőhöz K.-Lacházéira (Pestm.) 
intézendő. 

f a T L ^ A Z A T T ^ 
A szepes-bélai ev. ág hitv. községben egy 

I ^ á u i n t o r é s v a l l á s t a n i t ó 

állomása üresedésbe jött. Az állomással következő jövedelem van összekötve: 300 frt o. é., 20 
hektoliter rozs, 4 bécsi öl tűzifa fuvarbérrel, és a megfelelő stólailleték. A pályázótól a kántori 
teendőkön kívül 10—12 tanóra a vallástanból hetenként kívántatik. Alapos zenész mindenekelőtt 
fog tekintetbe vétetni. A kérvények a megfelelő bizonyítványokkal együtt f. é. augusztus i-sejéig 
nyújtandók be. A z g v á g h j t v e g y h á z k ö z s é g elöljárósága. 

FONCIÉRE, PESTI BIZTOSITO-IN TEZET. 
VAGYON IsZlérleg-számla. I 8 8 O . december 31-én._ TEHER 

100 ft a ranyban Be nem követelt 5 0 % 100,000 drb részvény után á 250 f rank 
Pénzkészlet a központban 
Tárcabeli váltók 
Elhelyezett tőkepénzek : m. ál lamkincstári pénztár jegyekben, takarékpénztárak-

s bankoknál 
Maradványok bel- s külföldi biztosító-intézeteknél 
Különféle adósok 
Értékpapírok : 

a) 1.039,000 ft m. földh.-intézeti 5 % záloglevél á 99 .62 ' / s 
pesti m. ker. bank 5'/2°/o 

„ „ „ „ 6% 
33. évi osztr. föld. int. 5°/0 
Pestvárosi 6°/0 kölcsön 
oszt. ezüst já radék 

a rany 

a 100.50 
á 101.75 
á 100 .50 
á 103.50 
á 74 .20 
á 8 8 . 2 0 

Tiszavidéki vasut-elsőbbségek á 100.50 
Alföldfiumei 

>> 
Kassa-Oderberg. 
Magy. északk. 
Osztr. északny. 

,. Nagyv.-Eszék á 
„ 1874. kibocs. á 
,, Eferj.-Tainovi á 
,, á 
„ Lit. A. 
„ „ B. 

150.000 
71,600 
91,000 

575,400 
490.001 
30,000 

209,800 
69.600 
50,000 
50,100 
35,100 
29,000 
57,400 
39,500 

l í 7,000 
74,100 
19,100 

u) Különféle sorsjegyekben 
v) Kisorsolt értékpapírok 

Átmeneti kamatrovat . 
Értékpapírokra adott kölcsönök 
Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönök 
Pénzkészletek s maradványok a képviselőségek-, ügynökségek-

és feleknél, és pedig: elemi osztálybeliek . 
életbizt. „ 

Az intézet házai Budapesten és Bécsben 
Előre kifizetett életbiztosítási ju ta lákok 
Bútorzat és berendezési tárgyak, tűzmentes szekrények, nyomtatványok, 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
k) 

m) 

°) 
P) 
r) 
s) 
t) 

Budapesti lánchíd ,, „ 
m. szőlődézsma-váltsági kötv. 
m. keleti vasúti áll. 1876. é .kötv. á 
orsz. jel. úrbéri válts. kötv. á 

9 0 . 2 5 
8 8 . 2 5 
8 6 . — 
81. -

á 101.20 
á 101.— 
á 102.— 
á 9 4 . 7 5 

8 6 . 7 5 
9 1 . 2 5 

frt 1 .035,103.75 frt 
150,750.— 

72,853.— 
91,455.— 

595,539.— 
263,580.— 

26,460.— 
210,849.— 

62,814.— 
44,125.— 
4 3 , 0 8 6 . -
29,481. 
28 .348.— 
57,974.— 
40,290. 

110,857.50 
64,281.75 
17,702.50 
20,422.12 
39,300.— 
48,128.84 
29,169.48 frt 
166,110.— 

492,513.66 f r t 
97,319.91 

cég-
táblák a központban, valamint az összes-fő- és vezérügynökségi irodákba. 

Budapesten, 1880. december 31-én. 

f r t | 

5000000 
45145 

116872 

2125776 
245951 
447885 

3154403 

195575 

589833 
779749 

62769 

56846 
12814812 

kr. 

04 
24 

38 
02 
89 

46 

48 

34 

Részvény-alaptőke : 100,000 
drb részvény á 250 f rank 
— 100 frt a ranyban . 

Trdfolyam-tartalék-alap ka-
matozásával együtt . 

Tűzbiztositási díj tartalék 
készpénzben, a visszbizlo-
sított rész levonásával és 
minden megterhelés nél-
kül*). . 409,792.75 frt 

Tenger-száll i tmány-biztosi-
tási díjt. 4,450.— » 

Az életbiztosí-
tási üzletág 
díj tartal . és 
díjáthoz. 1.194,555.86 > 

Tűzbiztositási függő-károk 
ta r ta léka . 98,312.57 fr 

Szállitm. biztos, 
függő - károk 
ta r ta léka . 5,837.40 » 

Jégbiztositási 
függő-károk 
tar ta léka . 1,821.18 » 

Életbiztosítási 
függő-károk 
tar ta léka . 9,047.— » 

Társulási biztositások betétei 
és kamata i 

Az életbiztositottak részére 
tar ta lékba tett nyereség 

Különféle hitelezők . 
A hivatalnokok seg.-alapja 
1880. évi nyereség . 

*)A későbbi években 
esedékes dijak összege 

2.510,923 ft 90 kr. 

fr t 

1000000 

838698 

1608695 

115018 

1368Ő0 

2595 
51897 
24415 
36635 

12814812 

kr. 

96 

61 

15 

10 

77 
38 
45 
92 

34 

Gr. Pejacsevich^Br. Kochmeister, Laczkó Antal lovag Aebly, Bartholoni, Feldman, Figtlor, Gr. Lagrange, Loísch, ifj. Gr. Ráday, ifj. Schenk 
elnök | alelnök lovag, Br. Soubeyron, Strobentz, Dr. Willner, G. Wolkenstein-Trostburg, igazgatók. 

Schön, vezérigazgató. Fentebbi mérleg egyes tételeit behatóan megvizsgáltuk és tökéletes rendben találtuk. Budapesten, 1881. m á j u s 
23-án. Fuchs vezérigazgató-helyettes. A felügyelő bizot tság: Dr Mandello, Gróf Prokesch, Rosa Lajos, Rozenraad. Tafler, Wolf. 

Löv S. a központi könyvezés főnöke. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : IZ)r. Ba l lagfö . 3iv<Eór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
é s 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Ki lizsy-ulca 29. sz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helybel i h á z h o z h o r d á s s a l s v idékre p o s t a i k ü l i l é s s e l 

f é l é v r e -1 f r t 5 0 k r . , e g é s z é v r e 0 f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 

k i r . p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Hirdetések dija: 
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Előfizetési felhívás 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP" 
1881-dik évi, huszonnegyedik, 2-ik félévi fo lyamára . 

E l ő f i z 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 (Kinizsy-utca 29-ik szám alatt) kérjük küldeni. 

Laptu la jdonos és felelős szerkesztő 
Dr. Ballagi Mór. 

bányakerületi superintendens .urnák bejelentettem. 
A szolgabíró panaszommal elutasított, hivatkozva 
a magas vallás- és közoktatásügyi minister urnák 
1878. május 12-kén 11091. sz. a. kelt intézmé-
nyére, mely szerint ^ezen terhek nem személye-
sek, hanem a birtokkal járók s igy ezeket, az 
ily kötelezettséggel terhelt birtok bármely vallású 
tulajdonosa ép ugy tartozik teljesíteni, mint a 
kegyúri terheket/ Ezen ministeri intézményt pedig 
Madách Károly nógrádmegyei alispán provokálta, 
a ki egy somosujfalusi zsidót ilyen papi szolgál-
mányban elmarasztalt. S most már megindult a 
hajsza az egész megyében a zsidók ellen, kapva 
az alkalmon protestáns lelkészeink is. 

Azonban reánk tért a rúd, s leglőszür is én 
éreztem súlyát. Mert midőn az alispán úrhoz fo-
lyamodtam az iránt, méltóztatnék e tárgyú hatá-
rozatainak olyféle magyarázatát, (mint ez a nő-
tincsi esetnél előfordult), mintha az evang. vallású 
kisbirtokos a róm. kath. pap földjét mivelni tar-
toznék, tévesnek s az 1790. évi 26. t. c. 6. §-ába 
ütközőnek nyilvánítani: azon cgyszeríí választ 
nyertem, hogy papi szolgálmány nem a sze-
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A papi szolgálmányok kérdéséhez. 
Régen óhajtom már, hogy a gyülekezetem-

ben fenforgó papi szolgálmányi kérdést megis-
mertessem a protestáns közönséggel, mint olyat, 
mely elvi fontosságánál fogva méltán felébreszt-
heti a közérdekeltséget. De vártam, mig valami 
befejezett egészet közölhetek. Most azonban egy 
évi huzavona után sem várhatván be a végkifej-
lést, s e lapok 19. és 21. számában Zábrák Dé-
nes és Boross Mihály urak által a tárgy felhő- ' 
zatván: elmondom én is a magamét, miután a 
közlöttek kiegészítéséhez lényeges adatokat vélek 
szolgáltatni a következőkben. 

Egyik fiók-gyülekezetünkben Nőtincsen Bu-
benka Mihály nevű telkes gazda a róm. kath. 
egyházból nejével együtt az ágost. evang. egy-
házba tért át. Mint ilyen 1879. őszén a róm. 
kath. lelkész földjén teljesítendő szántási munkára 
szólittatott fel, mit a nevezett megtagadván, 1880. 
év tavaszán c.\e<juáltatott s három véka tiszta 
búzája eladatott. Én azonnal panaszt emeltem a 
járás szolgabirájánál s egyszersmind az ügyet a 



mélyt, hanem a birtokot terheli.* Ekkor a supe-
rintendens ur a ministeriumhoz vitte az ügyet, s 
mivel választ nem nyert, a kerületi gyűlésen, mint 
sérelmet felemiitette. Ez volt mult évi októberben 
s még azóta sincs az ügy befejezve. Mert a mi-
nister ur azon ürügy alatt, hogy a panasz nem 
volt a közigazgatás fórumai által annak rendje-
módja szerint elintézve: ujabb vizsgálat és rendes 
tárgyalás végett a kérdést ismét a szolgabíró 
elé juttatá. A szolgabíró pedig f. é. január havá-
ban ismét meghozta elutasító végzését, s most 
az ügy — általam felebbezve — négy hó óta 
azon alispán előtt van, a ki ama 11091/78. sz. a. 
ministeri intézménynek legalább is — keresztapja. 
Az alispántól a szegény zsidók most a közigaz-
gatási bizottsághoz felebbeznek; ez pedig — ki 
mondván, „hogy két egyenlő itélet ellen felebbe-
zésnek helye nincsen" — panaszukat tárgyalásra 
sem méltatja. 

Hát majd tán én is ebbe a zsákutczába jutok. 
De nem addig van a. Ha képesek voltunk 

megvédeni jogainkat a reactionárius helytartó ta-
nács ellenében, talán megvédjük egy alkotmányos 
minister ellenében is. A dolog nem uj, csak föl 
van melegítve. A helytartó tanács 1864-ki már-
cius 28-kán 633. sz. a. egy körrendeletben meg-
hagyta, miszerint oly községekben, a hol a róm. 
kath. pap vagy tanitó ház vagy telek után húzza 
járandóságát a lakosoktól, az ily fekvőségnek 
eladás utján más hitvallásuak kezére lett áthá-
ramlása esetében, ezektől ama járandóság csak 
ugy, mint előbb, beszedendő, nemcsak, hanem 
ezen szolgalom telekkönyvileg biztosítandó. Ugyan-
azon helytartó tanács 1865-ben 96575. sz. a. 
intézményében visszavonta a szolgálmányoknak 
elrendelt telekkönyvi feljegyzését, de jogosnak 
mondta ki újra azt, hogy a ház és telek utáni 
egyházi adó, birtokváltozás esetén az idegen egy-
házhoz tartozó vevőtől is beszedessék. Ez ellen 
az evang. egyetem teljes erejéből tiltakozott, s a 
rendelet — Mosony- és Nyitramegyékben előfor-
dult egy-két esetet kivéve — alkalmazásba nem 
is jött. 

Következett aztán Königgrátz s az 1867-ki 
kiegyezés. Eötvössel oly kultusminister állt a 
vallásügy élén, a ki elől a reactió baglyai odúikba 
vonultak vissza; mert egy-két kísérlet megmutatta, 
hogy a minister ismeri is a törvényt s akarja is 

megtartani. Az 1869. november hó 24-kén 21072. 
sz. a. kelt s Boross Mihály ur által e lapok 2 1. 
számában teljes szövege szerint idézett ministerí 
intézményében kimondja az elvet, hogy „a róm. 
kath. lelkészek illetményeit ev. vallású hívek fizetni 
nem tartoznak", s hogy „a papi járandóságok, 
habár telkek után fizettetnének is, a fennálló szabály 
szerint csak személyes tartozásoknak tekintendők". 

Hát vájjon az óta ismét máshonnan fuj a 
1 szél r Előbb a tanügyi autonomia ellen intézett 

ministeri, a reverzalisok érvényre emelése mellett 
tüntető birói végzések megváltozott viszonyokat 
tüntetnek elő. A protestáns egyház az a mór, a 
mely nehéz körülmények között megtette köte-
lességét, most már mehet. Gazdagság, hatalom, 
dicsőség ugy is másutt van. 

De nem morfondírozok tovább, hanem 
közlöm a másodszor hozott első fokú Ítéletet s 
az ellen négy hó előtt beadott s még el nem 
intézett felebbezvényemet. 

A szolgabírói határozat igy szól: „Bubenka 
Mihály a nőtincsi r. kath. lelkész javadalmazásá-
hoz tartozó, ezen plébánia egyházi látogatási 
jegyzőkönyvében részletezett szolgálmányokat tel-
jesíteni köteleztetik Mert a felmutatott canonica 
visitátió szerint * nem a hívek, hanem a község 
levén szolgálmányra kötelezve, Bubenka Mihály, 
mint volt úrbéri birtok tulajdonosa a n. m. vall. és 
közokt. mínisterium 1878. évi 11091. sz. a. intéz-
ményében kifejtett elvek értelmében, tekintet nél-
kül a vallásra, szolgálmányra kötelezendő volt." 

Ez ellen én, mint Bubenka Mihály lelkésze 
és megbízottja, de ugy is mint jogaiban megsér-
tett egyházam természetes képviselője, kérem 
Bubenka felmentését, mert: 1. Az itélet indoko-
lásában az hozatik fel, hogy a nőtincsi r. kath. 
canonica visitátió szerint nem a hívek, hanem a 
község van szolgálmányra kötelezve, mit én, hogy 
az a canonica visitatíóban így lenne kifejezve: 
„nem a hívek, hanem a község" — határozottan 
kétségbe vonok; miből aztán az is következik, 
hogy ha ott egyszerűen „község" említtetik, ez-
alatt semmíképen sem értendő „polgári" község, 
hanem „egyház"-község vagy „hit"-község — mi-
után az magától értetik, hogy egy egyházi java-
dalom megalapításánál az egyház csak saját ha 
táskörében járhat el és „sine me de me" nem 
kötelezheti a polgári község más vallású lakosait 



oly terhek elvállalására, melyek fejében semmi 
jogot vagy viszontszolgálatot nem nyújthat. Föl-
téve azonban, ele meg nem engedve, hogy a ca-
nonica visitatió azt tette volna, eljárása ugy is 
érvénytelen, mert törvényellenes; törvényellenes 
legalább az evangelikus hitliekkel szemben, a 
mennyiben az ellenkezik az 179°/i évi 26. t. cz. 
6 pontjával, mely magyarul igy hangzik : „Az 
evangélikusok által a katholikus papoknak és is-
kolatanitóknak, vagy az egyház más szolgáinak 
akár készpénzben, akár természetiekben, vagy 
munkákban eddigelő fizetett papbér vagy ágybér 
jövőre egészen megszűnjék, és a jelen ország-
gyűlés törvénycikkeinek kihirdetéséről számítandó 
három hónap múlva, az többé sehol meg ne vé-
tethessék." 

2) A fentebbieknél fogva önként elesik a 
másik érv, melyet a főszolgabíró ur határozatának 
támogatására felhoz, hogy t. i. B. M. „mint volt 
úrbéri birtok tulajdonosa" köteleztetik idegen val-
lású lelkésznek szolgálni; mert ha a „ki" törvé-
nyesen megtagadhatja a szolgálmányt, a „mi" 
azt ugy sem teljesítheti. De általában veszedelmes 
és törvényre épen nem alapitható elv rejlik azon 
felfogásban, mintha az urbériség eltörlése után a 
„volt" úrbéri telkek még valakié máséi is volná-
nak, mint a kit tulajdonosul vagy haszonélvezőül 
a telekkönyv nevez meg. I Iiszen ott van a dézs-
maváltság, mely mivel még terheli a birtokot, 
szükségkép telekkönyvileg is kitüntettetett. Avagy 
még egy lappangó földesúri jog is létezik, mely 
az urbériség eltörlése után is fönállana ? Erről 
ugyan a közönséges felfogás nem tud semmit, s 
a lelkész javadalmazását a felekezet belügyének 
tekinti, a telek utáni szolgálmányt pedig oly 
„kivetési kulcsnak", melyet a felekezet esetleg 
módosíthat vagy azt mással is felcserélheti. 

3. Bocsánatot kérek, de lehetetlen méltó felhá-
borodásomnak kifejezést nem adni a fölött, hogy 
Somogyi Zoltán főszolgabíró ur a kérelmem tá-
mogatására felhozott i89°/i évi 26. t. c. 6 §-át 
egészen hallgatással mellőzi. Avagy alkotmányos 
országban élünk-e f És midőn egy országos tör-
vényre hivatkozik a kérelmező, vájjon egy alkot-
mányos tisztviselő e törvényt nem létezőnek te-
kintheti-e: S nem insinuatió-e egy tisztviselő részé-
ről, hogy hallgatagul bár, de elég világosan ugy 
allitja elő a 11. m. vall. és közokt. minister urat, 

mint a ki egy országos törvényt felfüggeszt, és 
egy rendeletben vagy intézményben egy egész 
felekezetet szerzett jogaiból kiforgatni akar? Ha 
tehát feltételezzük, a minthogy arról kétségeskedni 
nem is szabad, ama hivatkozott 1878. évi 11091. 
sz. intézmény alkotmányos ministertől származik, 
feltételeznünk kell azt is, hogy ez semmiképen 
nem ellenkezhetik az 179°/i 26 t. c. 6. §-ával; 
vagyis, hogy amaz intézmény alkalmazható talán 
mózes vallású, nazarénus, vagy confessiónélküli 
honfitársainkra, de semmi esetben sem alkalmaz-
ható a magyarhoni ágostai vagy helvét hitvallású 
evangélikusokra stb. 

A másodfokú végzést, mint mondám, várom; 
s ha az reánk kedvező lesz, mit nem hiszek, ak-
kor a plébános fogja az ügyet a ministerhez 
felebbezni. Meglátjuk aztán, annyira ment-e már 
a dolog, hogy az országgyűléshöz kellend orvos-
latért fordulnunk-

Gaál Mihály, 
a g á r d i e v a n g . l e i k é s / . . 

I S K O L A Ü G Y . 
A budapesti ev. ref. theologiai intézet 

zárünnepélye. 
F. hó 21-én a theologiai intézet i88°/i-iki tanévet 

igen szép ünnepélylyel rekesztették be Főt. Török Fal 
superintendens ur, Dr. Ballagi Mór, Csikai Imre, Baksai 
Sándor urak és a tanári kar jelenlétében. A kegyelet-
nek, másrészt az elismerésnek ünnepe volt ez, a mennyi-
ben Főt. püspök ur, mielőtt a szorgalomdijakat kiosz-
totta volna, melegen emlékezett meg az ösztöndíjak ala-
pitóiról, hogy a kegyeletes hálának érzetét is felköltse 
a nemes, előrctörekvő ambitió mellett. Másrészt az elis-
merés ünnepe volt, mert erkölcsi és anyagi jutalomban 
részesültek az intézet legszorgalmasabb növendékei. Leg-
nagyobb ösztöndíjak a Csontos-féle alapitvanyból adhatók, 
100—100 frt minden osztály legjobb tanulójának. Ezt 
a negyedévesek közül Simon Ferenc, a harmadéveseknél 
Kenessey Béla, a másodéven Nagy Zsigmond, az első 
éven Szőcs Gerő theologusok nyerték el. A Gerendai 
Antal-féle 50 frtos ösztöndijat Szabó Aladár I. éves 
kapta. A Dr. Gerendai-féle 30 frtos díjat I Iorvath József 
IV. éves. A Dr. Ballagi Mór-féle 30 frtost Dézsi Mihály 
III. éves. A Hubai-alapítvány kamatját 25 frtot Futó 
Zoltán I. éves; a Polgár Mihály-féle alapítvány 25 frtját 
Kocsi Dániel I. éves. Ezenkívül Nagy István bisei lelkész 
ur 16 frt jutalmat ad évenként annak, ki az egyházi 
szónoklat terén az előadásban legjobban kitűnik, e dijá} 
most is Gönczi Sándor IV. éves theol. nyerte el. A köz-



öröm közé csak az az egy fájó érzés vegyült, hogy az 
ünnepély végén Kovács Albert az évekig viselt igazga-
tóságról lemondott. Méltán fajlalja ezt az ifjúság, mert 
theol. intézetünknek ugy szellemi élete, mint vagyoni 
ügyeinek vezetése egy oly erélyes, arra termett egyén 
kezében volt, kihez ha hasonlót kívánunk az intézet élére : 
akkor az intézetnek a legjobbat kívánjuk. Ambitiója az 
volt, hogy az ifjúság minden egyes tagja anyagilag a 
lehetőleg jól el legyen látva, jó magaviseletével, csinos 
modorával, tanultságával pedig emelje mindegyik a theo-
logia jó hírét, nevét. Helyére a tanári kar Szőcs Farkast 
választotta meg, ki hogy méltó utódja legyen, szívből 
óhajtjuk. Végül a theol. énekkar néhány dalt énekelt el, 
melyek elhangzása után az iskolai ev berekesztetett. 

—y-

Titkári jelentés a budapesti ev. ref. theologiai 
ifjúság önképző körének 1880/81 évi 

működéséről. 
Önképző körünk, miután egy előleges gyűlésen az 

alapszabályok módosítására bizottságot nevezett ki s az 
az alapszabályokkal elkészült, mult évi sept. I2-én tar-
totta meg alakuló gyűlését a módosított alapszabályok 
felolvasásával és a tisztviselők megválasztásával. 

Minden ujabb évben a múltnak hiányait, bajait, 
gyengeségeit módosított alapszabályokkal akarjuk gyó-
gyítgatni, az azokban letett intézkedésekben keresve a 
bajok okát. Pedig „a betű megöl, lélek az a mi megele-
venít.® Lelket, lelkesedést, komoly, előretörekvő szellemet 
külső intézkedésekkel teremteni nem lehet, az ifjúság 
lelkében kell égni a soha el nem alvó tűznek, mely ne-
mes célok felé vezesse, mely magasabb régiókba vilá-
gítson át. S ha el tudjuk azt érni, hogy oly ifjúság lép 
társaságba az önképzés nagy céljának megvalósítására, 
melynek szivét pályaja iránti hő szeretet, minden szép 
és nemes iránti vonzalom tölti meg : akkor mindenféle 
alapszabaly feleslegessé lesz, mert az erkölcsi erő szo-
rosabban összetartó kapocs mint minden külső kényszer 
s az ügy szeretete sokkal inkább megtanít kötelessé-
geinkre, mint a paragrafusok légiója. 

Körünk ez évi működése, összehasonlítva azt a 
mult évi működéssel ugyan ugy tűnik fel, mintha csak-
ugyan a jobb alapszabályok által nyert volna bizonyos 
erőt - legalább ezt láthatja az, a ki szereti külső in-
tézkedésektől várni a viszonyok javulását. De ez az erő 
inkább annak tulajdonitható, hogy ez évben, bár kissé 
bágyadt, lankadt volt is működésünk, többen voltak 
azok, kik felfogva az Önképzés nagy horderejét, munká-
sokul állották az ügy mellé. 

A kör tanárelnökéül Nt. Szőcs Farkas tanár urat 
voltunk szerencsések megnyerni, ki szíves támogatásával 
gyámolította csekély erőnket. Az ifjúsági elnök Horváth 
József IV. é. theol. volt. Titkár Kenessey Béla, főjegyző 
Gönczi Sándor, aljegyző előbb Szőcs Gerő, majd ez le-
köszönvén, Fördős László, pénztárnok Kőpataki Gyula, 
könyvtarnok Nagy György volt. 

A tagok száma 41 volt; ezek közül kilépett I, az 
intézetből eltávozván megszűnt tag lenni 2, igy az év 
végére maradt 38. Az alakuló- és zárülésen kivül — 
mely jun. 12-én tartatott meg — volt 20 rendes gyű-
lésünk, melyeknek tárgysorozatát munkák felolvasása, 
azokra irt bírálatok töltötték be. E gyűléseken felolvas-
tatott 16 munka; ezek közül eredeti mű 12 volt, fordí-
tás 4. A művek szerzői voltak: Horváth József, Simon 
Ferenc, Józan Sándor, Nagy Zsigmond és Szabó Aladár 
2—2 művel, Gönczi Sándor és Sikó Ernő 1—i-gyel, 
Kenessey Béla 4 művel, ki ezenkívül még egy felolva-
sást is tartott, mely bírálatra nem volt kiadva. A mi 
a műveket műfajuk szerint illeti, értekezés volt 6, egy-
házi beszéd 7, ima 3. Szavalat 52 volt. Szorgalma-
sabb szavalóink : Gönczi Sándor, Szűcs Károly, Simon 
Ferencz, Kőpataki Gyula, Csekei István, Kócsi Dániel, 
Nagy Zsigmond stb. voltak. 1880. oct. 31-én kegyeletes 
emlékünnepélyt rendezett az önképzőkör a reformatió 
emlékére, alkalmi imákkal, ünnepi ódával versben és 
prózában, Simon I^erenc, Kiss Kálmán, Nagy Zsigmond 
és Gönczi Sándor közreműködésével. 

Szellemi segédeszközünk egy 550 műből alló kézi 
könyvtár volt. Szaporitni önerőnkből nem tudtuk, mert 
elődeink ép e könyvtár gyarapításánál oly sok adósságot 
csináltak a számlánkra, hogy két teljes év kellett annak 
letörlesztésére, ugy, hogy az ujabb művek közül csakis 
Kossuth „Iratait® tudtuk megszerezni. Ez évben csak 
szíves adományozás folytán gyarapodott könyvtárunk 6 
művel, melyeket Nt. Kovács Albert, Nt. Farkas József, 
Nt. Szeremlei Sámuel, T. Lévai Lajos, Simon Ferenc 
és- Kőpataki Gyula urak ajándékoztak. Fogadják érte e 
helyen is hálás köszönetünket. Napi-, heti- és egyházi 
lapok egésziték ki könyvtárunkat. 

Legörömestebb pénztári viszonyainkról teszem meg 
a jelentést, a mennyiben ez az előző évekhez kézzel 
fogható gyarapodást mutat. A mult évről egy szép 
összeg tartozás mellett csak négy krajcár készpénzt vet-
tünk át s mi most 62 forint 95 kr. készpénzt s egy fil-
lér adósságot sem, adunk át a jövő társulatnak. Volt 
ez évben bevétel 135 frt 29 kr., kiadás 73 frt 09 kr. 
Van még az önképzőkörnek egyeseknél 254 frt 54 kr. 
követelése, részint ki nem fizetett tagdijakban, részint 
büntetés dijakban. Ez adósságokat most az ujabb nem-
zedék szépen, rendesen fizeti, de a régiek közül vannak 
már alkalmazott lelkészek, segédlelkészek, tanítók, kik 
tudni sem akarnak ez erkölcsi kötelezettségükről. 

A mit az előző évben nem tehetett meg az ön-
képzőkör, azt ez év folytán már megint kivihette, hogy 
t. i. a nemes versenynek pályadíjak kitűzése által tért 
nyisson, egyeseknek hozzájárulásával tehette ugyan csak 
meg, de önerejéből is áldozott, mit áldozhatott. A ki-
tűzött hat pályakérdés közül csak négyre érkezett munka 
s bizony a célt annyiban nem értük el, mert csak egy-
egy munka érkezett be, igy versenyről nem lehet szó. 

Az exegetikai pályakérdés volt: » 1 Iasonlittassék 
össze a héberekhez irott levél Christologiája Pálnak a 



Róma,- Korinth-, és Galatabeliekhez irott leveleiben 
levő christologiájával.* Jutalma 3 arany, kitűzte Horváth 
József. Érkezett rá egy munka ^Otnéltov yáo cíllov 
ovó'étg Oumrai tttivui íruoá táv •/.eltievov, ög lanv 
h/Jo'rg (> yoioióg* jeligével. A mii birálatát Nt. 

Petri Elek tanár ur volt szives elvállalni. Szerinte 
a mű minden tekintetben figyelemre méltó s nem csak 
azon igényeknek felel meg, miket egy szűkebb körű 
iskolai önképző társulathoz kötünk, hanem a tudomá-
nyos kritika Ítéletét is kiállja. Szerző e két christologia 
lényegének megállapításában helyes uton jár s különö-
sen Pal christologiájának fejtegetésénél épen azon szem-
pontokat tartja szem előtt, melyek a kérdés megfejté-
sénél kiváltképen tekintetbe jönnek. Igen szépen ismer-
teti első sorban Pál apostolnak a bűnről s váltságról 
szóló tanát s nagyon helyesen kapcsolja össze ezekkel 
Krisztus személyének jelentőségét. A két christologia 
közti külömbség feltüntetésénél sem téved, midőn reflectál 
az alexandriai logos tanra s ebből kifolyólag mutatja ki, 
hogy a Héb. levél christologiája mennyiben tér el a 
Pálétól. E pontnál azonban óhajtandó lett volna, hogy 
szerző részletesebben kifejtse: minő viszonyban áll a 
Héb. levél Krisztusa a Philo féle logos tanhoz s ezzel 
kapcsolatban, ép ugy, mint Pal christologiájával tette, 
részletesebben tárgyalja a keresztényeknek Krisztushoz, 
mint megváltóhoz való viszonyát Azonban ezen hiány 
sem olyan lényeges, hogy a munka értékéből valamit 
is levonna, mely egész terjedelmében helyes, tudomá-
nyos értékkel bír s mint az önképzőkörre nézve való-
ságos nyereség, méltán részesíthető jutalomban. A jel-
igés levél fölbontatván : szerzője : Kenessey Béla III. é. 
theol. 

A systematika theologiai kérdésre: S A vallás a 
positivizmus ítélőszéke előtt* jutalma 3 arany, kitűzte 
Nt. Szőcs Farkas tanár ur, érkezett egy munka »Modo 
maxima rerum, tot generis natisque potens, nune 
tralior exul inops* jeligével. Nt. Szőcs Farkas tanár ur 
bírálata szerint e vallásbölcsészeti palyamü bár nem 
nagyobb szabású, de eléggé sikerült dolgozat. A kér-
dést nem meríti ugyan ki, de targya lényeges pontjait 
kellően felöleli. A positivizmus vezérférfiait jól ismeri, 
nézeteiket híven ismerteti s ezeknek a vallásra való dest-
ructiv hatasát ligyeseu kimutatja. Al/alaban a dolgozat 
jól iskolázott philosophiai főre és gyakorlott tollra vall; 
a jutalom kiadható. A jeligés levél felbontatván, szerzője : 
I lorváth József IV. é. theol. 

A historica- és practica theologiai kérdésekre: 
„Mely körülmények mozdítottak elő a reformatió gyors 
hanyatlasát hazánkban?* é s , A legújabb kori húsvéti egy-
hazi beszédek ismertetése, hogy minő felfogást tanúsít-
nak a feltámadás kérdésében* nem érkezett pálya-
munka. 

Kívántatott továbbá egyházi beszéd Zsolt. 119. 50 
felett. Jutalma 1 arany, kitűzte Józan Sándor. Érkezett 
egy mu, , l l ivj engemet segítségül a te nyomorúságodnak 
idején s én megvigasztallak téged* jeligével. Nt. Szőcs 

Farkas és tiszt. Farkas Sándor urak egyező véleménye 
e műnek a jutalom nem adható ki, mert dispositiója 
erőtetett, egészen idegen főtételétől. Az egyes ré-
szekben igen nagy tárgyat ölelt fel, mely egy-egy kész 

1 keretébe csak összegyűrve fért el. Szerző nem ismerte 
tárgyát s ebből az a baj származott, hogy a beszéd nem 
szolgál építésre, nem is érthető annál kevésbbé élvez-
hető, már tárgyánál fogva, minthogy az egész csak egy 
nagy zűrzavar. Iralya nehézkes, hasonlatai erőszakoltak, 
érthetetlenek, logikája gyenge, gondolatmenete szak-
gatott. 

Végül kívántatott húsvét ünnepi ima. Jutalma 1 
arany, kitűzte Kenessey Béla. Érkezett egy mii. Bírálta 
Nt. Petri Elek tanár ur. Szerinte e mű érdemes a juta-
lomra. Nyelvezete egyszerű s egy pár mesterkélt kifeje-
zést leszámítva eléggé gördülékeny. Gondolatai alkal-
miak s tartalma megfelel minden tekintetben az ima 
kellékeinek. A jeligés levél felbontatván ; szerzője : Kiss 
Kálmán III. é. theol. 

Mielőtt jelentésemet befejezném még, kedves köte-
lességemnek tartom önk. körünk nevében hálás köszö-
netet mondani Ballagi Mór, Szász Domokos és Joó Ist-
ván uraknak, kik szívesek voltak lapjaikat körünknek 
ingyen megküldeni. 

S most, midőn hálásan megköszönve az önk. kör 
bizalmát, hivatalomat kezébe visszaadom, azzal a forró 
óhajtással teszem azt, hogy ugy szellemi, mint anyagi 
tekintetben gyarapodjék évről-évre s legyen a kör vete-
ményes kertje a jövő nagy papjainak, mert kitartásban 
és küzdésben nagy emberekre van szükség a lankadt 
egyházi élet felélesztésében. 

Bpest 1881. jun. 21. Kenessey Béla, 
titkár. 

A theol. oktatás Angolországban. 
(Vége.) 

IV. Az angol pontosságot általában következőleg 
jellemezhetem : Angolországban mind a világi, mind az 
egyházi hatálom kútfeje a birtok, mondhatnám a földbir-
tok. A földbirtoklásban való feudalismus korabeli viszo-
nyok természetes magyarázata a kegyúri jogok fennma-
radásának, sőt a papi állás rangos voltának is. Az angol 
egyház anyagi helyzet dolgaban egy darab feudalismus. 
A nagy jövedelmű egyházi méltóságokra (püspökség, 
érsekség) hazánkban kivált régente sok főúri család 
gyermeke pályázott : Angolországban legnagyobbrészt 
a közép osztály tagjai közül kerülnek ki a papok, s 
innen van az axistocratia és a . papság (clergy) közti 
benső kapcsolat. Sok oly axistocrata családbeli leány, 
ki ügyvédhez vagy orvoshoz nem ment, nem tartja 
rangján alólinak a paphoz menni férjhez. Ekként a fő-
rangú családok vagyonának egy része a papság kezére bír. 

Sokat tett másfelől a papi állás tekintélye emelé-
sére az egyház félig világias (semisecularis) jelleme. A 
reformatió korában az egyház a pápa kezéből a souve-
rain kezébe menvén át, a polgári fennhatóság ugy össze-



vegyült az egyházival, és oly túlsúlyra jutott, hogy az 
egyház saját tagjai visszaéléseivel szemben majdnem 
védtelenül és tehetetlenül áll. A püspök a kis papok 
tetteit absolut hatalommal szentesíti vagy iléli el ; de 
már a rendes lelkipásztort (nagy pap — vicair, rector) 
egyátalán nem érheti el ítélete, nem sújthatja haragja. 
A lelkipásztornak az egyháza a vára, melynek falait a 
püspök hasztalan ostromolja, llivatalbeli hűtlenségeért 
üldözőbe veheti; de akkor is nem az egyházi, hanem 
a világi törvényszék itél fölötte. Ez okon nem jó szívvel 
viszi a püspök az egyház szennyesét a polgári ható-
sag elé. 

Az államegyházi püspöki kar az ezelőtt több mint 
negyven évvel kezdődött Tractarianismust*) akkor egy 
szívvel lélekkel kárhoztatta; bár ma egyhangúan helyesli 
azt; s ámbár minden tagja egyformán kárhoztatja a mai 
ritualistikus mozgalmat (holott ez amazzal ugy összefügg 
mint gyermekkel a férfi**) de sem a tractarian, sem a 
ritualistikus mozgalmat megakasztani vagy elfojtani 
nem bírta. 

Az angol pap nem pusztán isten és az egyház 
kegyelméből táplálkozik, mint az ég madarai és a mező 
liliomai, hanem legalább felényire saját emberségéből. 
Rendszerint a papnak még falun is, van annyi, ha nem 
több magán jövedelme, mint a mennyi a javadalma. 
Ennélfogva nem annyira az egyház támogatja a papot, 
mint inkább a pap az egyházat. Ez anyagi önállóság és 
bizonyos fokú függetlenség - támogatva a polit. hatóság 
nyújtotta tekintélylyel — alapította meg az angol egyházi 
papság társadalmi, és egyház politikai nagy befolyását. 

Még egy igen fontos tényezője az angol papság 
tekintélyének és erkölcsi súlyának magas miveltsége. 
Legnagyobbrészt a középosztályból valók lévén, mód-
jukban volt az egyetemeken (Oxford és Cambridge) a 

*) A T r a c t a r i a n i s m u s k . b . 1 8 3 3 - b a n k e z d ő d ö t t O x f o r d b a n , m i n t -
e g y r e a c t i ó k é p e n a z 1832-1)011 e l f o g a d o t t n a g y R e f o r r n - B i l l e l s z e m b e n , 
m e l y a n é p n e k n a g y r é s z t a d o t t a z o r s z á g k é p v i s e l e t é b e n . A z u . 11 
e g y h á z i p á r t a d i s s e n t e r e k n ö v e k ö d ő h a t a l m á t ó l s e g y s z e r s m i n d a k o r -
m á n y e g y h á z i r e f o r m j a v a s l a t a i t ó l v a l ó f é l t é b e n a p a p s á g o t e l l e n á l l á s r a 
a k a r t a t ü z e l n i . P u s e y é s N e w m a n v o l t a k a f ő t é n y e z ő k O x f o r d b a n . C é l j o k 
v o l t a z a n g o l e g y h á z a t n e m z e t i e g y h á z n a k d é c l a r á j t a t n i a z ajJOStuli 
succcssiú d o g m á j a a l a p j á n , m e l y a z t j e l e n t e n é , h o g y a p ü s p ö k ö k az a p o s -
t o l o k e g y e n e s u t ó d a i , s h o g y c s a k a p ü s p ö k ö k á l t a l o r d i n á l t p a p o k a z 
i g a z i l e l k i p á s z t o r o k . S z e r i n t ü k c s a k h á r o m e g y h á z b ó l á l l a n a a k e r e s z -
t y é n s é g : a (jörög, a római és az angol e g y h á z b ó l . E l i s m e r t é k a pá-
p á t r ó m a i p ü s p ö k n e k , d e t a g a d t á k a z a n g o l e g y h á z f ö l ö t t i t e k i n t é l y é t . 
I g e n t e r m é s z e t e s , h o g y a z e m i i t e t t három egyházból m i n d e n p r o t e s t á n s 
f e l e k e z e t k i l e t t v o l n a z á r v a . 

E n é z e t e k e t „ T r a c t s f o r t h e T i m e s " c. r ö p i r a t o k b a n f e j t e g e t t é k : 
i n n e n a m o z g a l o m n e v e t r a c t a r i a n i s m u s . A m o z g a l o m f e j e N e w m a n á t -
l á t t a , h o g y a viu medici a z a n g o l e g y h á z b a n t a r t h a t a t l a n , s v é g r e a 
r ó m a i e g y h á z k e b e l é b e m e n t á t ( m a b i b o r n o k ) ; a k e v é s b é k ö v e t k e z e t e s 
r é s z a z o n b a n ( a t ö b b i e k k ö z t d r . P u s e y is) m e g m a r a d t a z a n g o l e g y h á z 
t a g j á n a k s k ö v e t ő i a m o d e r n r i t u a l i s t á k , k i k t a n b a n é s g y a k o r l a t b a n 
e g y i r á n t a r ó m a i e g y h á z a t m á s o l j á k s a t t ó l c s a k n é v l e g k ü l ö n b ö z n e k . 
R ó m a e z e k s o r a i b ó l m i n d e n é v b e n s z é p s z á n r a h í v e t t o b o r z m a g á n a k . 
O x f o r d b a n a t r a c t a r i á n o k e l l e n a l a k u l t a r a t i o n a l i s t i k u s ( B r o a d C h u r c h ) 
e g y h á z i m o z g a l o m , m e l y n e k v e z é r e i e g y r é s z t az a k k o r i e g y h á z i m é l t ó -
s á g o k b ó l k e r ü l t e k k i . E z e k az „ E s s a y s a n d R e v i e w s 8 - s a l f e l e l t e k a 
„ T r a c t s f o r t h e T i m e s ' ' - r e . 

A t r a c t a r i a n o k t u d o m á n y o s á l l á s p o n t j a j e l l e m z é s é r e á l l j o n i t t a 
k ö v e t k e z ő t é n y : „ h a a b i b l i a a z t m o n d j a , h o g y a n a p f o r o g a f ö l d 
k ö r ü l : a z i g a z ; d e h a a t e r m é s z e t t u d ó s o k a z t á l l í t j á k , h o g y a f ö l d 
f o r o g a n a p k ö r ü l , az lehetetlen. 

**) C o n t e m p . R e v . 1 8 8 1 . m a r c . 4 3 1 . 1. 

valódi humánus miveltségre szert tenni. Neveltségénél 
és finom modoránál fogva ő a felsőbb osztályok tagja ; 
evangyeliomi jelleménél fogva a szegényebb osztályoké i 
hivatalánál fogva mindenkié. 

Ha csekély jövedelmű az egyház, a lelkipásztor 
minden becsületes módot megkísért, hogy gentleman 
jellemét hiven meggőrizze, s helyzetét javítsa. A tör-
vény megengedi, hogy — a püspök beleegyezésével — 
nyolcvan hold terjedelmű földbérletet tartson (igy tett 
Goldsmith O. atyja is, ki egy személyben pap és far-
mer volt) ; vagy pedig ifjakat vesz házához, kiket a kö-
zépiskolai- vagy egyetemi tanulmányokban oktat; vagy 
ha célszerűbbnek látja, értekezéseket ír a szemlékbe és 
magazinokba. Szóval mindenként rajta van, hogy állása 
tekintélyét csorbítatlanul fenntartsa a község előkelőivel 
szemben is. 

Az angol pap sohasem ugy ül le a helybeli föld-
birtokos asztalahoz, mint servus humilis vagy épen 
humillimus, mert szégyenlené oly ebédet fogadni cl, 
melyet viszonozni nem tud. Az ő asztalához a baronet, 
a squire, a község kitűnőségei, sőt néha a lordok is szí-
vesen leülnek, s ekként az értelmi s a vagyoni ariszto-
cratia egymással kezetfogva működnek. 

Az angol pap miveltsége inkább humánus mint 
theologiai. Theologiája haromnegyedrészben a biblia 
ismeretében és az evangeliomi szellemtől való athatott-
ságban áll. Papi készültsége tehát gyakorlati. Nem exe-
getikai morzsák szedegetésével tölti a speciális tanfo-
lyam drága éveit, hanem oly gyakorlatias irány elsajá-
tításával, mely nem hull le róla mar a pálya kezdetén, 
mint ahogy elpárolog az a nehezen és sok drága erő-
és idővesztegetéssel becsömöszölt tudós szinü, de merő-
ben ízetlen exegesis; bibliai critica s a többi — a szak-
tudósoknál mindannyian tiszteletreméltó — studiumok. 
»A biblia anyanyelven való alapos ismerete — ugy 
mond Littledale — sokkal gyakorlatibb hasznú a közön-
séges lelkipásztornak és (ezek alkotják a többséget), 
mint az ó- és újszövetség eredeti nyelvének tudása és 
néhány (5 — 6) könyvének eritikai méltatása. Az ily stu-
diumok eszközölte eredményt sokkal biztosabban elérhetni 
egy jó jegyzetes kiadású angol bibliából. **) Az angol pap, 
bibliában való jártassága valóban közmondásossá valt: „ugy 
olvassa a bibliát, mintha csak maga irta volna* -— ugy 
mond a nép. Az angol pap házának és életének minta-
szerűnek kell lennie; a bibliai illatnak át kell járni 
házát, családi életét, minden functióját. 

Állásánál fogva lelkipásztor — custos animarum. 
A lelkipásztori gondviselés nála nem tan, hanem lélek 
és élet. Vasárnap két egyházi beszédet tart (egyiket reg-
gel — a másikat délután); héten át a betegeket és ügye-
fogyottakat látogatja, az Ínségeseket vigasztalja, sza-
mukra segélyforrásokról gondoskodik ; e végre thea-esté-
lyeket rendez, melyeken ő maga is felolvas vagy beszédet 
tart, s a helység vagy a szomszéd község tekintélyesb-

*) C o n t e m p o r . R e v i e w , 1 8 7 9 . á p r . 3 3 . 1. 



jeit is közreműködésre szólítja; a betegsegélyező egylet 
(sick club) ügyeit intézi; a papi funktiókat végzi ; az 
egyház hivatalos dolgait viszi, az iskolát éber figyelem-
mel kiséri, látogatja; a vasárnapi iskolát maga vezeti — 
s mindezek mellett sok helyt még béke bírói, tehát pol-
gári hivatali tisztet is végez. 

Az angol pap jellemeztem socialis állásával szem-
ben mit mondjak hazai prot. papságunkról, mely min-
den szegénysége mellett is becsülettel megállta helyét 
a múltban, s meg kell állnia a jövőben is. A francia 
kath. papság jelszava „pas de dettes et pas de biens4 

(se adóssága, se vagyona) az övé is volt, s nálunk is 
ritkán történik meg az a botrány, hogy falusi prot. 
papnak birtoka is maradjon. A haladás szelleme mind 
megköveteli azt a kettőt, melyre az angol • papnevelés 
nekünk is nevezetes mintát nyújt, az alapos mi-
veltséget és a gyakorlati lelkipásztorkodást. A mennyiben 
ennek híjával lesz a jövő akár prot. akár kath. papsága : 
annyiban szellemileg a vagyontalanok közé fog tartozni; 
s e mellett erkölcsi adósságba is veri magát; adóhátra-
lékosa lesz egyházának s örökös adósa nemzetének. 

Felméri Lajos. 

B E L F Ö L D . 
Török Pál superintendens egyházker. gyűlést 

megnyitó beszéde 1881 máj. 16-án. 
( V é g e . ) 

Egykázkeriiletünk saját ügyeiről s állapotáról nem 
szükséges bővebben beszélnem, miután mindegyik e. 
megyénk kinyomatja gyűlési jkönyveit, melyek köz-
kézen forognak. Fölemlítem, hogy egyházaink közöl 
Haja és D.-Földvár gyengélkednek, Etyek, H.-Györk, 
Szentendre hanyatlóra jutottak, melyeknek tehát tanács-
csal és tettel segélyére kell sietnünk : ellenben zsenge 
egyhazak vannak alakulóban T.-Szolnokon, Szabadkán, 
Zomborban, Kalocsán, melyek nemcsak erkölcsi tá-
mogatásunkra, hanem anyagi gyámolitásunkra is érde-
mesek. 

He kell mutatnom azon férfiakat is, kik a lelkészi 
karba s munkakörünkbe lettek igtatva. Közelebb föla-
vattattak lelkészckiil: Hiczó Pál pátkai, Honcz Gyula sz.-
benedeki, Hús Lajos vejti, Kiss Béla vaáli, Kiss József 
kákicsi, Lévay Lajos s.-keresztúri, Szabó Géza ócsai, 
Szendi Lajos aderjási, Józan Dániel keői elválasztott 
rendes lelkészek, — helyet változtattak : Bajó Károly 
Gordiszara, Kálmán Farkas Gyüdre, Berki József Zalá-
tara, Tóth Pál Medinára vitetvén lelkészckiil. A vértes-
aljai e. megye szerencsés volt mélts. Kenessey Kálmán 
urat nyerni meg gondnokául. Üdvözöljük őket és sikert 
kívánunk munkálkodásukra I 

Gyászban emlékezzünk meg halottainkról is, kiket 
körünkből elhívott a halál angyala. Meghaltak Kemenczky 

Gábor pákozdi, Gózon László keői, Godány István za-
latai, Benkő Sándor kákicsi, Gaál István pécsváradi, 
Csilléry Imre v.-hartyáni volt lelkészek. Vegyék el ott 
fenn jutalmukat a hű pásztorok és szolgák! Nem kö-
rünkben lakott, de a mienk is vala, mert a nemzeté s 
egyetemes egyházunké volt s ennek egyik dísze s di-
csekedése, kinek neve s emlékének mi is önként áldo-
zunk könyeket, a derék Révész Imre, a tanulmányozó 
fő, a tiszta, szilárd jellem, a szívélyes barát, az ernye-
detlen munkás és iró, az igazság bajnoka és szószólója. 
Maradjon neve s emlékezete közöttünk áldásban! eré-
nyei s példája lelkesítsenek minket is utánzására! — 
Bár egyh. körünkön kivül élt és munkált a férfiú, kinek 
mint közelebb elhunytnak névéi; föleleveníteni szándéko-
zom, megnevezem Benedek Lajos táborszernagyot, azért, 
hogy tudja meg a magyarhoni prot. egyház, ő volt az, 
ki szerencsésen megnyerte ő cs. kir. Felségétől a hír-
hedett pátens foganatosításának felfüggesztését, s azért, 
hogy lefizessem irányában részemről a tisztelet s hála 
adóját. Most le gyen elég felőle ennyit mondanom, töb-
bet tán máskor. 

Az egyházak buzgóságának s áldozatkészségének 
méltánylásával s szíves köszönettel a jóltevők irányában 
előterjesztem a kegyes adomanyok kimutatását, melyek 
egyházaink gyarapítására s tanügyünk elővitelére, a 
hivek által közelebb áldozatul lettek nyújtva. 

Alsó-baranyai egyházmegyében. Gyülekezetek részé-
ről hozott áldozatok. Uj-Soovén, a paplakon 500 frtnyi 
javítások tétettek s ez évben a templom teteje és torony 
újonnan építtetik 4500 forint költséggel. Kólked az ital-
mérési regalejogot fele részben megvevén, mult évben 
600 forintot jövedelmező vendéglőt építtetett. Vörösmart 
két uj tantermet építtetett 1200 frtig. Uj-Szivacon a temp-
lom és torony kijavíttatott s a templom belseje kifestetett 
1400 frt költséggel. Uj-Verbászon, az iskolai épületen 
700 frtnyi javitas eszközöltetett. Feketehegy 550 fitért 
telket vett iskola számára. Laskó a templomot és tor 
nyot kijavíttatta 600 frt költséggel. Újvidéken az isko-
laépület kiigazítására 200 frt fordíttatott. Egyesek ado-
mányai: Feketehegyen egy ismeretlen 50 frtos bankje-
gyet dobott a perzselybe. Újvidéken egy r. kath. nő 
100 frtot, özv. Nyíri Ferencné 10, özv. Németh Pálné 
10 frtot ajándékozott. Uj-Szivacon a takarékpénztár 25 
frtot adott egyházi célokra. 

F.-Baranyai egyházmegyében. Gyülekezetek részé-
ről hozott áldozatok. Mar fa présházat épített 1000 forin-
ton. Viszló gazdasági épületekre 750 frtot, Rónád fa ja-
vításokra 75 frtot fordított. Büdösfán 160 frtot, N.-l'e-
terden 202, N.-Vátyon 750 frtot, Botykában 1200 frtot. 
Piskón templom s paplak javítására 900 irtot. Luzsokon 
az egyház */8 telket vett 550 frton. Kis-Csányon a 
templom javíttatott 100 frton. Szaporcán javítás 246 frt. 
Kovácshidán 90, Csepelen 140 forint. Dr. Palkonyán 
templomjavitás 80 írt, orgonáért 140 forint. Ilarasztin 
230 frt. N.-I lars.ínyban templomtető javítás 900 frt. Kis-
Tótfalun pinceépités 100 frt. Bisén javítás 55 frt. Túró-



nyon a templomba kar készíttetett 300 frton. Siklóson 
a templom körül járda készíttetett 50 frton. Terehegyen 
javitás 50 írt. N.-Peterden orgona vétetett 400 forinton. 
Közmunkával szerzett: Kórós 150, Adorjás 370, Mind-
szent 112, Bogád 60, Katádfa 190, Biidösfa 103, N -
Peterd 500, Tót-Keresztúr 95, Becefa 417, Kákics 179, 
Marócsa 49, Dr.-Fok 197, Séllye 857, Bogdása 453, 
Zaláta 346, Piskó 600, Kenese 200, Luzsok 120, N.-
Csány 50, K.-Csány 54, Besence 137, Páprád 200, Hi-
rics 228, Vejti 370, Kun-Szt.-Márton 560, Hidvég 112, 
Sámocl65, Cún 26, Kémes 33, Piski 38, Tésenfa48, Ipacsfa 
60, Szerdahely 25, Csepel 160, Csehi 33, Dr.- Palkonya 100, 
Dr.Szabolcs 180, Old 337, Kis-Tótfalu, 46, Bisé 86, Garé 
65, Harkány 389, Gyüd 180, Terehegy 250 forintot. 
EqijeSek adományai: Siklóson néhai Vajda János ügyvéd 
ur az iskolának 500, az egyháznak 200 frtot hagyott; 
ugyanott özv. Paksi Lajosné asszony az egyháznak 
t 0 0 forintot ajándékozott. N.-Peterden Nádosi Kálmán 
ur orgonavételre 25 frtot adományozott; ugyanitt egye-
sek orgonára 186 frtot adakoztak. Hidvégen az iskolá-
nak néhai Sánta Sámuel 90 frtot hagyott. Siklóson 
többen a templom körüli járdára 50 frtot adakoztak. 
Adorjáson Pap János neje az urasztalra egy csipketeri-
tőt adott. 

Kecskeméti egyházmegyében. Gyülekezetek részé-
ről hozott áldozatok. Szolnokon a paplak s egyik egy-
házi melléképület 310 frton kijavított. Cegléden két tan-
terem elébe csinos tornác s előszoba, az iskola -udvarára 
diszes kut — 12000 frt értékű — készíttetett, a 21 hold 
temető részint lécrostélylyal, részint deszkával körülkerit-
tetett, mely került mintegy 3000 forintba. Tápió-Szelén 
papi lak építtetett, mely 2000 frtba került. Izsák uj 
leányiskolát s tanitói lakot építtetett 2500 forintért. 
N.-Kőrösön uj iskolaépület s tanítói lak épült. Pándon 
a templom és egyik iskola újra fedetett, a templom ki-
igazittatott több mint 200 frt költséggel. Egyesek ado-
mányai: Gyöngyösön néhai Kóródi István borbélysegéd 
20 frtot hagyományozott. Halason özv. Babó Péterné 
Pap Juliánná 100 frtot, Lehőcz István 80 frtot hagyo-
mányozott. Kecskeméten Tót Andrásné Horváth Mária 
hagyatékából 139 frtot kapott az egyház. Keresztes 
Endre ügyvéd mintegy 1500 frt értékű házának felét 
az egyháznak hagyományozta. Jász-Kísérem a közbirto-
kosság 20 hold földet 10 évi használatra átadott az 
egyháznak, egyházi és iskolai szükségletek fedezésére. 
Mocsi Ferencné urnő két darab díszes és értékes urasz-
tali teritőt ajándékozott. N.-Kőrösön Tóth Ferenc nyugi 
lelkész 40 forintot árvaház alapra, Ka-zai Jánosné köz-
szükségekre 40 forintot. Garai Jánosné 20 frtot hagyo-
mányozott. Pándon Patai Gyula ur 6000 téglát, K. Mol-
nár András 13 frtot, özv. Mohácsi Istvánné 13 frtot, 
Molnár János 10 frtot, a község 19 frtot adományozott. 
Tószegen néhai Szívós Sándor és neje 50 frtot hagyott. 
Tisza-Várkonyban néh. S Z Í V Ó S Sándor n.-körösi lakos, 
neje halála utánra, 100 frtot hagyományozott, gr. Bat-
thyány József jász-kunmegyei főispán, a templom kija-

vítására 60 frtot ajánlott. Cegléden Mányi Szabó Mi-
hály 1000 frtot alapított a felállítandó gymnasium ré-
szére. Halason Szuper József kir. járásbiró ur a felsőbb 
leányiskola költségei fedezésére, alapítványul 200 frtot 
adott; ugyanitt néhai Fűzik Pál róm. kath. birtokos 
206 frt 30 dénár redemptio utáni pákai haszonbér osz-
taléka az iskolára szállt. Kecskeméten Herczeg Kiss Jó-
zsef és Faragó Magdolna 25 frtot hagyományozott. N.-
Kőrósön özv. Szalai Válné F. Faragó Zsuzsánna asszony 
az uj iskola építésére pótlólag még 2000 frtot adományo-
zott. Tisza-Várkonyban Fejes Gábor, nagy-abonyi lakos, 
200 frtot alapított szegény gyermekek ruházására. 

Pesti egyházmegyében. Gyülekezetek részéről hozott 
áldozatok. Kosdon az egyház két uj tantermet építtetett 
s a tanitói lakást uj cserépfedéllel látta el 2867 frt 
erejéig. Csaba a lelkészi lak építését befejezte. A mult 
évi építkezése 2306 forintba került. Gyomron a templom 
mennyezetének újból való készítésére az egyház kiadott 
1416 frtot. Mogyoródon az imaház s tanitói lak 1012 frt 
költséggel felépíttetett. Bogdányban egy magtári helyiség, 
pince, éléskamra 800 frtba került. Monoron a tanitó la-
kon gazdasági épület készíttetett 390 frt kiadással. Pé-
celen, Némedin, Fóthon, Ocsán, K.-Szt.-Miklóson, 
Gödöllőn kisebbszerü építkezések történtek 705 frt 
kiadással. Egyesek adományai: Gödöllőn az egyháznak 
és iskolának U felsége, a királyné, 100 frtot méltózta-
tott, legkegyelmesebben adományozni. Palotán Molnár Ist-
ván és neje Benkó Juditli 1000 frtot ajándékoztak egy 
harang öntésére. Id. Csanki János és neje 62 frtot. Üllőn 
az egyháznak a képviselő testület 450 frt értékű belső 
telket ajándékozott. A.-Dabason az egyháztanács a lel-
készi hivatal javadalmazását évenként 120 forinttal fel-
jebb emelte. Bugyin az egyház adóssága törlesztésére 
egyesek 178 frt adományoztak. Pécelen gr. Ráday Pálné 
toronyépítésre 25 frtot adományozott, — ugyanitt arra 
a célra Batár János 25 frtot hagyott Gödöllőn Szőry 
Julianna az egyháznak 10 frtot hagyott. Monoron Hor-
váth Ferenc 40, Pap Gábor 20 frtot adott orgonára. 
Szadán Nagy Bartók Jánosné 10 frtot adott az egyháznak. 
Orosziban özv. Bognár Benjáminné 120 frt értékű urasz-
talt állíttatott. Bogdányban Kristóf János az egyháznak 
10 frtot ajándékozott, ugyanitt Kristóf Mihályné és Szabó 
Zsuzsánna értékes urasztali teritéket vettek, Újpesten 
Jencz Dániel az urasztalra márványtáblát s a szószékre 
selyemteritőt ajándékozott. Némedin Kukácsi István az 
egyháznak 20 frtot hagyományozott. Tótfaluban legelő 
elkiilönzés alkalmával a lelkészi hivatal 10 hold legelőt, 
8 hold erdőilletéket, a tanitói hivatal 5 hold legelő és 
4 hold erdőilletéket nyert. Orosziban a lelkészi hivatal 
8 hold legelő, 5 hold erdőilletéket, a tanitói hivatal fe-
lényit nyert. Bogdányban a lelkészi hivatalnak 5 hold 
legelő és 672 hold erdő, a tanitói hivatalnak '/<j hold 
legelői illeték adatott. Budapesten a ref. főiskolára, néhai 
Boboz Károly baracskai földbirtokos ur, 60,000 frt értékű 
vagyon t 1/ agyományozott. 

Solti egyházmegyében. Gyülekezetek részéről hozott 



áldozatok. Csanád uj toronytetőt építtetett 1530 forinton ; 
D.-Vecse harangozó lakot készíttetett 6oo frton; D.-Pa-
taj templomtetőzetet javíttatott, melléképületet épített s egy 
tanítói lakot újból fódetett 1550 frton-, Solt egy uj ha-
rangot öntetett, kettőt más szerkezetre alakíttatott 1585 
frton; Úszód templomát zsindelyeztette s a lelkészlakon 
melléképületet emelt 920 frton ; Apostag iskolát épített 
1000 frton. Egyesek adományai: Az egyházmegye lel-
készei és egyházai a theol. convictusra adakoztak 51 
frtot; Makád a szegedi egyháznak gyűjtött 20 frtot; 
Bogyiszlón Ács János hagyományozott az egyháznak 
50 frtot, Tóbi Benőné 20 frtot, egyesek 40 frtot. Csa-
nádon Osváld Lajosné asszony egy bársony teritőt vett 
az urasztalra 100 frt értékben, Baki István lelkész to-
ronyépítésre adományozott 20 frtot. Foktőn egyesek az 
egyháznak 153 frtot ajándékoztak. Duna-Patajon Nagy 
Istvánné földet ajándékozott, értéke IOO forint. Kun-szt.-
miklósi gymnasium ösztöndij-pénztárának Bankházy Ács 
Károly 110 frtot ajándékozott. Majosházán, a közbirto-
kosság templom építésére 179 frtot adakozott; ugyanott 
Maller Mihály lelkész, tanitói diját, 300 frtot, ez évben 
is a templomépitésre adta. Szent-Benedeken Felnagy Zsófia 
és Lujza testvérek 75 frton eziist kelyhet vettek. Tasson 
Földvári (íábor, kir. kamarás 100, és Darányi Ignác 100 
frtot adományoztak. 

Kii!ső-somogyí egyházmegyében. Gyülekezetek részé-
ről hozott áldozatok. Magyar-Gyönk 224, Német-Gyönk 448 
frton uj temetőt vett. Ádánd a paplak tetejét 75 frtig 
igazíttatta. Juth a pap- és tanitói lak tetejét 180 forin-
ton javíttatta. Somban a tanitói lakon 200 frtig uj kut 
készíttetett; ugyan a somi egyház adósságai törlesztésére 
3 évre, mintegy 1400 frtra menő rendkívüli adót vetett 
ki és fogadott el. Berény a paplak falát 60 frttal kiiga-
zíttatta. Tengődön a tanitói lakon melléképületek emel-
tettek ; templomra és toronyórára 700 frt kiadás tétetett. 
Kazsok gazdasági épületeket készíttetett s magtárt 
építtetett 200 lorintig, Mocsolád közmunkával 345 frtot 
keresett. Tűr melléképületre 40, S/.olád reparatióra 75 
frtot adott ki. Szárszón 130, Kapolyon 300 frton istálló 
épített. Egyesek adományai: Somban, az egyház részére, 
O cs. és apóst. kir. Felsége magánpénztárából 100 frtot 
méltóztatott legkegyelmesebben adományozni. Szokolyban 
Kamacsai János az egyház részére egy 165 frtos keresz-
telő medencét, egy 35 frtos ezüst keresztelő kan-
nát készíttetett; ugyanitt Somogyi Józsefnő 50 frtot 
hagyományozott. Német-Székelyben a paplak kerí-
tése 100, pincéje IOO, keresztelő medencéje 200, kiiga-
zíttatott orgonaja 500 frtba került s ezen összegeket a 
hívek önkéntesen adakoztak. Nyéken Botla Ferenczné 
10, Keresztesi János 10 frtot adtak az egyháznak, Ság" 
varon Paczczai Ferenczné 400 frtot adományozott az 
egyháznak, oly feltétellel, hogy mig él, 6 frtos kamatot 
fizet neki az egyház. Somban ifjú Szabó József 25 
frtot, Megyeren Deutsch bérlő (izr.) IO frtot adott 
az egyhaznak. Tengődön Csere Pal 50 frtot, Ireghben 
Velenczei Mihály 100 forintot hagyományoztak az egy-

háznak. Látrányban Koós Karolina k. a. egy urasztali 
teritőt, Telekiben Cseh Sándor 20 frtot, Kőröshegyen 
Brodszki testvérek (ágost. vallásúak) 15 frtot ajándé-
koztak az egyháznak. 

Tolnai egyházmegyében. Gyülekezetek részéről 
hozott áldozatok. N. Dorogh 200 frtig költekezett 
orgonára. Bölcske adósságából 200 frtot törlesztett, 
épületek javítására 150 frtot fordított. D.-Szent-György 
iskolatelket vett 750 forinton, Fadd 600 frtot költött 
orgonára. Cecén az egyház földet vett temetőnek 1250 
frton s a torony, templomtető kijavítására mintegy 600 
frtot költött. Pécsvárad egyházi épületeire 138 frtig köl-
tött. Várkony a papi udvart léckerítéssel látta el 50 frt 
költséggel. Egyesek adományai: Yárkonyban az elemi 
iskolának Tréfort Ágoston cultuszminiszter ur, a pécsváradi 
alapítványi uradalom megtekintése alkalmából, 10 frt 
értékű ásványgyüjteményt, 30 frt értékű ,, Hopp-féle" 
phisjkai eszközt és a várkonyi urad. erdőből egy teljes 
gymnastikához szükséges faállományt volt szíves ajándékozni. 
Ocsényben Gattai János 50, Karai Varga István 200 
frtot hagyott az egyhaznak. Segszárdon Katzenbach 
Vincze 600, Stetka Károly 1300 [[] öl legelőilletményeiket 
az egyháznak ajándékozták, Töttös Sándor ugyanitt 
400Qölet ajándékozott. Cecén a templom kijavítására 
az első magyar ált. bizt. társaság 250 frtot, a cecei 
takács-társaság 50, Molnár Lajos ügyvéd 15, Simon 
Ambrus ur 20, Zsohár Sándor, Hetyei János és neje, 
id. Pécsi Gábor, Sebestyén Benő, Sebestyén János, 
Kovács István, Nagy Márton, Zsohár Antal, Nagy 
Pécsi János, Zsohár Mihály presbyter és Mészáros János 
egyenként 10 frtot ajándékoztak. Ugyanitt hagyomá-
nyoztak az egyháznak: néhai Kacz István 20, özv. Szél 
Istvánné (r. kath.) 40, néhai Iletyei János 200, Kis Ár 
Jánosné 34 forintot. Medinán az egyháznak Knezevics 
Szovté görögkeleti vallású 45 frtot adott. Madocsán 
adott az egyháznak özv. Hanzéli Ferencné asszonyság 
30 frtot. Pakson, Kopasz Sándor és neje orgonára adtak 
400 forintot; ugyanők az egyháznak 17 hold földet 
vettek 1700 frton s azt az egyházra telekkönyv Heg átí-
ratták. 

Vértesaljai egyházmegyében. Gyülekezetek részéről 
hozott áldozatok. Bicske 15,529 frton iskolaépületet 
emelt, mely öszegből csak 1500 frt van fizetetlenül. 
Bián a gyülekezet orgonát állitatott, melyre a gyüle-
kezet tagjai önként 162 frtot adtak. Gyúró 260 frton kertet 
vett s az iskolaépületben 60 frtig javítást eszközölt. 
Alcsuth a lelkészlakot 340 frt erejéig javította. Zá-
molyon az épületek 140 frt erejéig javíttattak. Pátkán 
az iskolaterem 509 frt erejéig javíttatott. Csákvá-
ron egy ideiglenes tanterem állíttatott, 400 frtos egés/. 
éves és 200 frtos féléves uj tanitói állás szerveztetett. 
Abán az egyház javára 200 hold rét lekaszálása elvállal-
tatott. Nyéken az iskolaépület javíttatott s egy tágas 
teremmel nagyobbittatott. Mány templomát és tornyát 
zsindelyeztette. Baracskán az iskola újra fedeleztetett. 
Vaalban az iskola 150 frt erejéig javíttatott. Egyesek 
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adományai: Dobozon, a lelkész kezeihez, József főherceg 
ő fensége 32 frtot küldött gyönyörű levél kíséretében, az 
egyházi adóhátralékos hívek adóssága törlesztésére. Bicskén 
a takarékpénztár iskolai harmoniumra 20 frtot, ugyan-
erre Brachfeld Arnold ur 15 frtot, iskolaépítésre 
Czigelbrüher Dániel ágost. vallású fakereskedő ur 50 
frtot. Hoffman Ágoston ur Németházán a téglát olcsób-
ban számitván, ezzel mintegy 244 frtot adott az isko-
lának. Volfinger Lipót ur Csordakutról 80 ül követ, 
továbbá 1000 darab faragott követ fél áron adott. Bián 
Szabó János 84 frtot adott; Bellovics Sándor és Kör-
mendi János 40 frt értékű énekmutató táblákat készít-
tettek a templomba. Lázár Mihály és neje a szószéket 
bevonatták s az urasztalra 50 frt értékű selyemkendőt 
vettek. Zámolyon templomdiszitésre egyesek 17 frtot 
adakoztak, toronyépítésre két egyén 16 frtot adott. 
Sárkeresztúron Morvát Zsuzsánna selyemkendőt vett az 
urasztalára. Pátkán Sárközi Aurél ur az egyháznak 10, 
Tóth József presbyter 10 frtot adományozott. 

A gyülekezetek részéről hozott áldozatok s egye-
sek adományainak összege együttvéve teszen 156,000 
frtot. Külön véve a gyülekezetek részéről hozott áldo-
zatok összege 76,000, egyesek adományainak összege 
80,000 frt, mely utóbbi összegben benfoglaltatik a 
60,000 frt értékű Roboz-alapitvány. 

Végre bátorkodom lelkésztársaim s az irodalom ba-
ratinak figyelmébe ajánlani a megjelent folyóiratokat s 
könyveket : 

A Lágler Sándor és Kálmán Dezső által szer-
kesztett Prot. Pap cimii, gyakorlati szakközlönyt. 

Garzó Gyula gyakorlati bibliamagyarázatait. 
Czelder Márton Vasárnapját, a magyar nép 

számára. 
A Prot. theol. könyvtárt, melynek immár 14-ik 

kötete jelent meg, hozva Zsilinszky Mihálytól : A 
magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásait. 

A tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület év-
könyveit. 

A hit templomát, Spurgeon nyomán irt egyh. 
beszédeket Könyves Tóth Kálmántól. 

Szilády Jánosnak és Szász Károlynak igen jeles 
egyh. beszédeit. 

A bajai egyház történetét Széles Árontól s a foktői 
egyházét Feleky Józseftől, igen érdekes, jegyzőkönyvekre 
hivatkozó monographiákat. 

A régi magyar költők tárát, az akadémia kiad-
ványát, Szilády Áron által nagy gonddal s kitűnő siker-
rel szerkesztett köteteket, melyekből nemcsak nyelvé-
szetet tanulhatni, hanem a honi reformátióra vonatkozó 
érdekes, eddig ismeretlen adatokat is meríthetni. 

Sajtó alá menend közelebb az Uj magy. Athenás, 
magyar prot. egyh. írók életrajzi gyüteménye, Szent-
kuti Károly, Kálmán Farkas, Bierbrunner Gusztávtól.— 

Immár végzem előadásomat, kérvén az áldások 
istenét, tegye tanácskozásainkat üdvösen gyümölcsö-
zőkké 1 

A pestmegyei ev. esperesség junius 14. és 
15-én Budapesten tartott közgyűlése. 

A főesperes rövid imával, Földvdry Mihály espe-
rességi felügyelő ur rövid üdvözlettel nyitván meg a 
gyűlést, végbement Láng Adolf, ujonválasztott főesperes 
beigtatása, melyen a beigtatott a következő székfoglaló 
beszédet olvasá : 

„Nagys. és Nagyt. esperességi közgyűlési Midőn 
a bizalomért, mely engem a pestmegyei ág. hitv. ev. 
esperesség főesperesi hivatalába elhívott, köszönetemet 
fejezném ki, lehetetlen, hogy önnön és munkatársaim 
szemei elé ne állitsam azon munkakört, melyben közös 
erővel közreműködnünk dicső dolog, tudván azt, hogy 
e munkásságunknak más végcélja nem lehet, minthogy 
építsük ama szent házat, a szentegyházat, melynek 
belső szegletköve a Jézus Krisztin. 

Dicső önérzettel számláljuk magunkat egyrészt 
azon „közönséges, keresztyén anyaszentegyházhoz,* mely 
a különféleségben is egységes, másrészt azonban nyíltan 
valljuk sajátos egyediségünket, mely a lutheri reformá-
tió elveiben leli fel egységét, s mely elveket híven 
szolgálni lehet csak különleges feladatom. 

Érzem azonban, hogy a rokoni érzelem szent kö-
teléke fűz engem és fűz minden ágostai evangelikus 
embert azon hazai egyházhoz is, mely Ilelvetia dicső 
reformátorait követve, velünk együtt azon főelvnek 
hódol, mely „a hitből való megigazulást tanában van 
kifejezve. Érzem és tudom az atyafiságot ágostai és hel-
vét evangélikusok közt s ez atyafiságos viszonyt ápolni 
és ápoltatni, szívem szerinti dolognak tartom. 

Midőn azonban a kath. egyházra tekintek, sajno-
san kell constatálnom azon ellenmondást, mely szemben 
mi velünk, a kath. nép és ennek egyházi vezérei közt 
fenáll. 

A mi hazai kath. népünk országszerte ,atyafiak-
nak* címez bennünket s hasonlókép cselekszik a mi ev. 
népünk is, amennyiben a katholikusokat „kath. atyafi-
aknak4 nevezi. Ennek azonban a kath. nép egyházi 
vezérei — tisztelet a kivételeknek 1 — éppenséggel 
ellenkezőjét cselekszik. Ugyanis, régi átkos szokás szerint 
nemcsak régi, de legújabb hazai törvényekben gyöke-
rező jogainkat megnyirbálják, illuzóriusokká teszik, sőt 
lábbal tapodják. A helytelenül „szabadelvű magyar 
klérusnak* elhiresztett r. kath. papság fejétől kezdve a 
legutolsó falusi plébánosig, a XlX-ik század utófelében 
is még, uralkodni nemcsak akar, de, a concordátumnak 
hódolva, tényleg uralkodik is felettünk, protestánsok 
felett s a „klérus1 szó értelme, — „kiválasztott,* na-
gyon összeülik azon rendszerrel, melyet velünk szem-
ben követnek, melynek neve „hierarchia* vagyis szorul 
szóra lefordítva „szenteknek uralma.* Köszönöm én az 
ily kiválasztottak- és szenteknek uralmát, mely minket 
Rómában legújabban is hereticusoknak mond és Budapes-
ten s széles e hazában 1790/91-ki, 1848-ki, 1868-ki és 



1879-ki vallásügyi törvényeinkből, király és hazai kor-
mány szeme láttára, büntetlenül kifosztogat ! 

Az atyafiságos indulatra kész kath. nép és az 
ellenségeskedő kath. egyházi kormanyzat oly ellentét, 
mely ellen állást foglalnunk kötelesség, remélve, hogy 
az igazságnak valaha mégis csak győznie kell s hogy 
a három szazados küzdelem a teljes vallásszabadság 
megadásával véget fog érni. 

Addig is azonban, míg ez bekövetkeznék — ré-
szünkről nem keresve a békételenséget, — kötelessé-
gemnek tartom munkatársaimat felhívni, hogy a kath. 
egyház részéről rajtunk elkövetett törvénysértéseket 
hivatalomnak esetenként azonnal bejelentsék, hogy jog-
orvoslást kei esve testületünk nevében, legalább az or-
szág első megyéjének ág. ev. esperességét a felekezeti 
békételenség gyúanyagatól lehetőleg megtisztíthassuk. 
Nagy feladat ez, kivált ha meggondoljuk, hogy esperes-
ségiink északi szélén egy r. kath. bibornok kalapjainak 
árnyéka vetődik megyéikben elszórt híveinkre. 

De külügyeinkről térjünk át belügyeinkre. Nevel-
jük egyházmegyénk szellemi tőkéjét! 

Ápoljuk a vallás szent tüzét egyházunk oltárain, 
törekedvén megoldani az egyházias és vallásos élet 
égető kérdéseit! 

Itt a vasárnap nyugalmának és megszentelésének 
kérdése, melyre nézve egyhaztársadalmi úton kell töre-
kednünk, hogy presbytereink a vasárnap megszentelé-
sének őreivé tétessenek s c tisztökre vonatkozó célszerű 
utasítást vegyenek 

Itt a filiak, kivált a tanítóval nem biró jiliális egy-
házak ügye, melyeknek körében nemcsak a római pro-
paganda, hanem a vallasi közönynek esik aldozatul 
akárhány, egyházilag elhagyatott ev. lélek. Egyéb in-
tézkedéseken kivül, legégetőbb szükség van arra, hogy 
módot teremtsünk arra nézve, hogy a diaspora confir-
mánsai az anyaegyházban ellátást nyerve, a 6 heti ta-
nításban és a confirmátióban részesülhessenek. 

Itt a vallástanítás szakszerű kezelésének ügye ; de 
ezt csak általánosságban jelezem, s ez érdemben az al-
esperesnek segédkezet nyújtani, mindenkor kész leszek. 

Itt a pestmegyei ev. esperesség egyik legszentebb 
ügye, az aszódi gymnásium ügye. Ez lelkemnek, mint 
eddig, ezután is ,dulce decus'-sa maradand, s ugy vé-
lem, az esperesség ez intézetet szeme fényének tekinti; 
sőt — ha szabad merész hasonlattal élnem — espe-
rességünk e gymnasiumot szellemi takarékpénztárának 
tekinheti, hol a szülők tőkéi biztosan elhelyezvék s 
honnan a kamatok áldása mar egy nemzedék óta terjed 
magara e testületre is. 

Növeljük azonban egyházmegyénk anyagi ere-
jét is! 

Keresztyéni szabály a gyöngéket erősíteni. Ennek 
folytan feladatunk, a gyenge kezdő és az elgyengülő 
régi egyhazak anyagi erejét növelni. Rossz anya az, 
ki gyenge gyermekeit az erősökkel hasonlóan nem ré-
szesiti szeretetben, ,1'aupcrcs semper habebitis', ezt 

mondja maga az Idvezitő és mégis, — mi köztünk egy-
általán ne élhessen szegény, kezdő vagy megerőtlenült 
egyház, holott valamikor egyházaink mind szegény, 
kezdő és erőtelen testületek voltak ?! Mily szépen szól 
erre vonatkozólag boldog emlékezetű utolsó püspökünk! 

„Ébreszd Isten bennünk erőddel 
A szeretet alvó tüzét ; 
Hogy a részvétnek szent örömmel 
Osszuk gyümölcsét szerte szét, 
S ha egy tag fajdalmi nagyok, 
Gyógyítsák az összes tagok.* 

Pártolnunk kell az e. e.. gy ám intézetet, a gyengék-
nek ezen nagyobb pártolásra érdemes gyámolat ! 

Növeljük egyházmegyénk anyagi erejét esperességi 
özvegy-árva-intézetünk pártolásával. A pestmegyei ev. 
papnak özvegye, legalabb is 400 frt évdijban része-
sülve , ne legyen ugy , mint régen, a tarsadalom 
„nyomorultjainak* egyike. Hihetetlennek hangzik, de igaz, 
hogy egy hajdani fővárosi lelkésztársunk özvegye ka-
lácssütésse! tengette jó ideig életét ! A mult évben el-
fogadott özvegy - árva - intézeti módosított szabályzat 
egyértelmű keresztülvitele, lehetővé teendi, hogy fent-
érintett tisztességes évdíjat elérhessük. 

Növeljük egyházmegyénk anyagi erejét végre 
azzal, hogy egyházegyetemünk számara részünkről is 
hathatós segédkezet nyujtsunk azon közalap megterem-
téséhez, melyet egyetemes felügyelőnk báró Radvánszky 
Antal ő nmltsga inditványkép hozzánk is lebocsátott 

Tisztelt és szeretett munkatarsak ! Sok a teendő, 
melynek csak irányozasa lehet a főesperes munkarésze ; 
a kivitel, Isten segedelme mellett, a jóakaratú munkatar-
sak dolga és dicsősége leend. Adja Isten, hogy a köl-
csönös bizalomnak és testvéri szeretetnek sikerüljön 
dolgokat tenni, melyek Istentől valók. 

Befejezésül, engedje meg a szeretett elnöktárs és 
a közgyűlés tagjai, hogy néhány percre magamra is 
kitérjek. 

Ez év március 2-ik napján volt huszonöt éve, hogy 
a pestmegyei ág. hitv. ev. esperességet szolgálom. 

Ez a hely pedig, a hol állok, az én születésem-
nek helye. Itt születtem, a pesti ev. anyaegyház kebe-
lében, mint egyszerű pesti polgarnak gyermeke. 

Midőn 25 éves pályámra és szülőhelyem e dicső 
anyaszentegyházának 25 évi fejlődésére visszatekintek : 
hálával borulok le a Mindenhatónak szent színe előtt 
azért, hogy engem, esperességemet és szülő egyháza-
mat megtartott és idáig segitett. — „Ebenezerl® — 
Idáig segítettél el, hatalmas Istenünk ; segélj tovább 
is buzgón kérünk. 

Ezekkel most már magamat a Nagys. és Nagyt. 
esperesség jó indulataba ajanlom.* 

Földváry Mihály erre az ujonválasztott elnöktárs 
buzgó támogatását ígérve, megnyita a tárgyalást. 

Az alesperesre begyült szavazatok szétágazóan el-
rendeltetett, hogy julius 15-ig beküldessenek az uj sza-
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vázátok s elhatároztatott, hogy a tisztikar restauratiója, 
az iskolaügy s más kérdések tárgyalása végett közvet-
len a kerületi gyűlés előtt gyűlés tartassék. 

A báró Radvánszky Antal, egyetemes felügyelő 
indítványa, mely szerint egyetemes közalap állíttassák, dr. 
Melcer előadó munkálata szerint tárgyaltatott s e mun-
kalat a testvér esperességekkel közöltetni határoztatott. 
A terv az, hogy szelvényes emléklapok terjesztésével, 
önkéntes úton éressék el az, mi a minden lélek után 
2 frtos adakozásból, ez idő szerint aligha befolyna. 

A Selmecen felállítandó ev. tanitóképezdét illetőleg 
az esperesség hozzájárulását az egyik tanár fizetéséhez nem 
vállalhatja el, mikor az egyes egyhazak a kerületi öz-
vegy arvai, esperességi költségek viselésével nagy mér-
tékben vannak terhelve. A kerületre bizza, hogy az 
más módot teremtsen a második tartási fizetés előállí-
tására. 

A kerületi özvegy-árva nyugdíj-intézet emelésének, 
Kiss Endre által összeállított tervezetét melegen pár-
tolja a gyűlés es némi módosítás mellett elfogadas 
végett ajanlja. 

A kerületi tanári nyugdíj-intézetet nem óhajtja az 
esperesség külön felállíttatni, hanem beolvasztatni kerü-
leti özvegy-árva nyugdíj intézetbe, melynek kebelében 
a tanárok befizetései bővebben gyümölcsöznének, mint 
külön kezelve és mely esetben elmarad azon veszély, 
hogy — az egyik pont szerint — ha az intézet meg 
nem adhatná az ígért dijat, annak kiegészítését a ke-
rület lenne kénytelen magára vallalni. 

A helyettes lelkészekre és a tanítók választására 
vonatkozó javaslat több rendbeli módosítások mellett 
elfogadtatott. 

Beterjesztettek azon okmányok, melyek szerint 
báró Prónay Gábor ur, a sajat személyére esett papi 
fizetést 2600 frttal megvaltja Ácsán. Ezen nagylelkű és 
páratlan tény közörömmel fogadtatott és jegyzőkönyvi-
leg megörökíttetett. Utánzásra méltó példa ez azért, mert 
szerény javadalmu belhivafalnokaink nem egy részlete, 
mely úri dotatióból származott, az idők rombolásai közt 
menthetlenűl elveszett. Egyébiránt Prónay Gábor ur 
azzal is kimutatta egyházszeretetét és boldog emléke-
zetű atyja nyomainak követését, hogy a szegény t.-
györki egyház felügyelőségét is elvallalta. 

Az aszódi gymnasium segélyezése végett espe-
rességi pénztárnok Laukó Károly javaslatot terjeszt be, 
mely szerint minden lélekre egy fél krajcár évi járulék 
lenne kivetendő. E javaslat az egyes egyházakhoz 
szállíttatik le tárgyalás, illetőleg elfogadás végett. 

Fóth evang. egyháza segédtanítói alapot gyűjtve 
jelenti, hogy a mult és ez év folyamán 654 frt 51 kr. 
és évi járulék fejében 50 véka rozs gyűlt be. Legtöb-
bet gyűjtött Benicky Ferenc országgyűlési képviselő, 
103 frtot, Nagy ur a győri ev. egyház felügyelője, 101 
frtot és Kemény Ödön ujonválasztott. lelkész, ki 50 irtot 
gyűjtött Kis-Kőrösön. 

Iklad filiális egyház 1600 frton vette meg a jegy-
zői lakot és földet a községtől. 

Több fontos ugyan, de kevésbé közérdekű ügy 
elintézése után, a gyűlés eloszlott 

A XIII . városi esperesség közgyűlése 
Junius hó 14-kén szokott ügyszeretettel gyűltek 

Össze esperességünk küldöttei Durand nevű egyházköz-
ségben, hogy a napi renden levő tárgyak felett tanács-
kozzanak. 

Ulreich Pál helybeli lelkész buzgó imája után 
Brcuer Sándor esperességi felügyelő ur lelkes beszéddel 
nyitotta meg az ülést. Főtárgyát az egyházrendezeti 
javaslat képezte, mely már annyi port vert fel és a 
hívek lelkeit nyugtalanítja. 

Kalchbrenner Károly az esperesség főbb esemé-
nyeire következőkkel emlékeztet: Majerkán meghaltak 
Lipták Mihály gondnok és Renner Károly lelkész, ki 
1834-ben Holló-Lomnicon született, a késmárki lyceum, 
a s.-pataki collegium és 1859—60-ban a budapesti theol. 
intézet növendéke volt. 1861-ben vállalta el a majerkai 
lelkészi állomást, melyről azonban betegsége miatt tavaly 
kénytelen volt lemondani, Leibitz városába költözvén at, 
itt a halál junius hó 6-kan szabadította meg szen-
vedéseitől. A megürült állomásokat most töltik be Tho-
may János mint gondnok, Nilcelszky mint levita-tanító és 
Weber Samu, ki a lelkészi teendőkkel bízatott meg. 
Szepes-Szombaton Sclielley egyházi felügyelő lépett vissza 
és helyére Folgens választatott meg. lglón a tanárok 
egyik veteránja, Scholtz halt meg, és Fischer Arthur 
tanárnak, Fantner ur pénztárnoknak és Dr. Lorx iskolai 
felügyelőnek választattak meg. Bélán Hoffmann András 
kántor és orgonista jobb létre szenderült és Ilaitsch Pál 
segédlelkésznek avattatott fel. Kramer tanitó Szepesvár-
alján leköszönt és helyére Klener lépett, Durándon 
Achatz segédtanítónak hivatott meg. — Építkezésekre 
és tanszerekre espereségünkben költöttek: Jgló 10431 
frt, Szepesváralja 80, Poprád 26, Leibitz 3400, Ruszkinócz 
1600, Durand 2652, Ménhárd 177, Zsákocz 68, összesen 
18334 fit- Adományok és segélyezésekképen gyűltek 
be lglón 4741, Leibitzon 1377, Bélán 5°2» Zsálcóczon 
16, Ménhárdon 1191, összesen 7827 frt. Oly összegek 
mind azok, melyek dacára az idők mostohaságának, a 
prot. megpróbált áldozatkészségről beszélnek. Az espe-
resség községeiben született 359 gyermek, eskettetett 
99 pár és meghalt 341 személy. — Irodalmi tevékeny-
séget fejtettek ki Kalchbrenner Károly és Weber Samu. 

Ezen jelentés tudomás vétele után Fábry János 
alesperes ur jelenti, hogy az iskolai adóképen 553, mint 
reformátiói oíTertorium 39 és mint képezdei ofifertorium 
29 frt gyűltek be, mely összegek rendeltetésük helyére 
beszolgáltattak. 

A segélyegyleti pénztárnok Höntz Adolf lelkész 
tudomásra hozza, hogy 159 frt gyűjtetett az egyházak-

| ban. Ezen összegből a kérelmező egyházak, Majerka, 



lllésfalva cs Keresztfáivá egyenkint 12, Agram 6, és a 
Leopoldianum 31 frtal segélyeztettek. Az esperességi 
segélyegylet takarékalapja 400 írtból áll. 

Dr. Weisz János kezelése alatt álló esperességi 
pénztár 2063 frtot, 224 frtnyi szaporodást mutat ki. 
A gondos kezelőnek az esperesség hálája szavazta-
tott meg. 

Hasonló örvendetes eredményt mutat ki a nyug-
dijintézeti alap, mely Fábry János alesperes ur által 
kezeltetik és dacára a számos segélyezendő özvegyek-
nek, már 11561 frtot mutat ki és az utolsó esztendőben 
664 frttal szaporodott meg. 

Weber Samu mint az iskolai bizottság elnöke je-
lentést nyújt be, melyből következő adatokat közlünk: 
Az esperesség területén van 12 felekezeti népiskola 23 
osztálylyal, 22 tanitóval. A kimentett mulasztások száma 
12538, ki nem mentetett 856 mulasztás. Az iskolai év 
9—10 hónapig tart. Az iskola kötelesek kivétel nélkül 
látogatják az iskolát. Tanszerek, könyvek, tornatanitás 
mindenütt találtatnak. A tanitói fizetések 300—825 
frtig váltakoznak. Ezen felekezeti iskolákon kivül van 
még 5 községi iskola, mely 586 ev. tanitó által látogat-
tatik és 1258 kimentett és 95 ki nem mentett mulasztást 
mutat ki. 

A tiszai kerület közgyűlése ez idén lylón auy. hó 
17-kén fog tartatni. Az előtte való napon délután a 
segélyegyleti gyűlés és istenitisztelet fognak végbe menni, 
mely ünnepélyekre az esperességi követek ki lettek 
küldve. 

Báró Radvánszky Antal egyetemes felügyelő javas-
lata, mely szerint egy egyetemes alap megalapításához 
minden ev. család 2 frttal megadóztatandó volna, a köz-
ségekhez véleményezés végett utasíttatott, mely jul. hó 
20-ig az esperesség elnökségéhez beküldendő. 

A coordinátió ügyében már azelőtt, egy es-
perességi bizottság tanácskozott Poprádon és egy 
javaslatban állapodott meg, melyet most a gyűlés egy-
hangúlag magáénak fogadott el és a kerületnek benyúj-
tani fog. Ezen javaslat kinyomatása és elterjesztése az 
esperességben szintén elrendeltetett. 

A leányok érettségi vizsgája tárgyában határozta-
tott, hogy azok ne zárassanak ki ily vizsgálatból, sem 
azok, kik arra, a szokásos és törvényes tanulmányok 
bevégzése után, képesítve vannak. Egy megye sem bő-
velkedik tán annyira jól berendezett felsőbb leánytano-
dakban, mint Sztpes. Ilyen tanodák léteznek Olasziban, 
lylón, Lőcsén, Kézsmárkon. Két helyütt két ily intézet is 
felel meg feladatának. Mind annak dacára, még az állam 
is akar mar a jövő ősszel Lőcsén felsőbb leanytanodát 
nyitni. Ily viszonyokkal szemben sokkal tanácsosabb 
volna, ha a kiadandó pénz leánygymnasium felállítására 
fordíttatnék, hogy a leányok ne legyenek kényszerítve 
a költséges magánoktatás utján végezni a nyolc osztályt. 

A jövő esperességi gyűlés Olaszin fog tartatni. 
TVcber Samu. 

R É G I S É G E K . 
Adalékok a csepregi és kézsmárki colloquiu-

mok történetéhez 
I 529. octóber hó 1. 2. és 3-dik napján a marburgi 

várban gyűltek össze az ifjú protestantismus vezérferfiai, 
hogy a vallási differentiákat, különösen a sz. vacsora 
tekintetében kiegyenlítsék, az egységet és a békét helyre 
állítsák. Egyrészről Lutter, Melanchton, Fustus Jónás, Brenz 
János, Osiander András és Agricola István, a másik részről 
Zicingli, Uecolamradius, llucer és lledio Gáspár jelentek 
meg. Mint tudjuk, a legjobb akarat mellett, mely mind 
a két részen mutatkozott, az egyezkedés és egyesülés 
nem sikerült. Brenz ezen vitáról azt irja, hogy békében 
és szeretetben tanácskoztak, egymást barátoknak és nem 
elleneknek tartván és címezvén — „omnia humanis-
sime et summa mansuetudine transigebantur. Audivis-
ses ibi nullos alios titulos, quam hos Amicissime Domine 
Vestra caritas, et id genus alios. Nulla ibi mentio Schis-
matos. Dixisses Lutherum et Zwinglium fratres non ad-
versarios.4*) 

A kiegyezkedés sikertelensége két egyházzá vá-
lasztotta szét s ezáltal meggyengité a protestantizmust, 
de rosz befolyással volt a mi hazai viszonyainkra is. 
Ha sokkal későbben, de nálunk is fiatal prot. egyha-
zunkban megeredtek a vallasi viták, megtörténtek a ki-
egyezkedési kísérletek, de azok sikertelensége folytan 
hazánkban is bekövetkezett a szakadás. 1591. Csepreg-
ben szintén rendeztetett egy vallasi vitatkozás, mely-
nek eredménye olvasóink előtt ismeretes v*) Kevésbé is-
meretesek azonban a levelek, melyek ama vitara vonat-
koznak s a melyeket Horváth Gergely Stansith de Gra-
decz ama vita szem- és fültanuja az említett colloquium-
ról írt munkájában közzétett. 

A latin nyelven megjelent levelek közül majdnem 
szószerinti forditasban álljon itt egy-kettő. 

Nádasdy Ferenc líöyte superintendensnek így ir: 
„Tiszteletes úr! Visszaemlékezik, hogy Gábriel és Iíeches 
urak ellentétes véleményük folytan az egyházban egy 
Colloquium szükséges voltat hangsúlyoztam. Uraságod 
is belegyezett abba. Most a hely és idő meghatározá-
sát tartom szükségesnek. Azért kérem uraságodat, hogy 
a régi időszámítás szerint a jövő héten kedden, az az 
junius i-én Csepregen jelenjék meg, hol szerdán, az az 
másnap isten tetszésével egyetértésben beszélhetünk és 
határozhatunk. Mindazt élő szóval is lleches által üzen-
tem már. Az isten Uraságodat jó egészségben tartsa." 

E levélre a Superintendens úr, latinul válaszolt : 
„Nagyságos úr! Vettem Nagysagod levelét lleches és 
Tokuyt uraktól, kik élő szóval is beszéltek Nagyságod 

*) Acta publ. cccl. Wirtemb ed. C. M. l'íalT. Tub. 1720. p. 204 

**) Ezen vita törtenetéhez legközelebb, mihelyt terünk engedi 
Hurk József t munkatársunk tollából egy igen érdekes adalékot fo-
gunk kózlcni. S/crk 



jóságáról az isten egyháza iránt, miért is az isten min-
den cselekvényében szerencsével és hosszú élettel hal-
mozza el. Bizonyos, hogy az istennek semmi sem ked-
vesebb, a kegyeseknek semmi sem üdvösebb, mint a 
testvérek békessége és egysége. Es így Csepregen le-
szünk. Az idő rövidsége miatt tessék azokat is meg-
hívni, kiket akar, hogy jelen legyenek. Egészséget és 
szerencsét kívánok Nagyságodnak. Németh Vyvarini 
Május 25, 1591. Alázatos szolgaja BÖyte István predi-
cátor.4 

Ezen levél birtokában Nádasdi úr saját kezével 
Horváth Gergelyhez ily tartalmú levélben fordult: Nagy-
ságos Uramnak üdvöt és szolgálatomnak ajánlatát ! H'öyte 
úr a nevezett napon, t. i. kedden Csepregre fog jönni. 
Nagyon kérem Uraságodat, hogy az nap jelen legyen. 
1 Ioxza magával Severinus és Nicolaus urakat. Ha ma-
gány ügyben valamit mulaszt, halaszsza más napra és 
az isten bőven pótolandja. Nagyságos Ur eljövetelét 
elvárom. Az isten sokká tartsa és jó egészségben ide 
vezesse. Saruar, 29. Máj. 1591. Szolgája és barátja, 
Nadasdi Ferenc.* 

Erre Horváth Gergely így felelt: »Nagyságos 
uramnak üvdöt és szolgálataimnak ajánlatát 1 Levelét 
ma kaptam meg. Holnap isten jótéteményéből úgy 
kezdem az utat, hogy Nicolaus úrhoz jöjjek és innét ő 
vele este Csepregen legyek. Tisztelendő Severinus úr 
is szerencsét kivan és velem istenhez esedezik, hogy ő, 
lei Krisztus úrnak a felfogadott természete szerint is, 
mindeneket alávetett, mindegyikünk gondolatát vezé-
relje, ugy hogy az egész megkezdett actió a Krisztus 
egyháza lelkeinek épülésére és üdvére szolgáljon. Ámen. 
Egész lelkemből kívánom, hogy Nagyságod feleségével 
cs szeretett gyermekeivel együtt sok évig egészséges és 
a gazdag isteni áldással kisérve legyen. Fülös, Máj. 31, 
1 591 • Nagyságod mindenkor szolgája Horváth Gergely 
másképen Stansith."*) 

Ily előzmények után csakugyan junius elsején 
Csepregen megkezdődött a vitatkozás. Az előzményeket 
Horváth maga irta meg, a vitat azonban Böyte András-
nak, a superintendens fiának, s a vita egyik nótáriusának 
jegyzetei után szó szerint irta le. Tudva van a colloquium 
kimenetele. A kiegyezkedés nem sikerült. 

Ezen colloquium a felvidéken is visszhangra talált. 
Az 1593-ban Eperjesen és Bártfan tartott zsinat Mylius 
János, lőcsei igazgató-tanárt Crypto-Calvinismussal vádolta 
és el is Ítélte. Hasonlót tett egy másik zsinat, mely 

*) A l e v e l e k b e n e l ő f o r d u l ó h e l y e k r e n é z v e Windiscli i 7 & o b a n 

m e g j e l e n t f ö l d r a j z a n y o m á n k ö v e t k e z ő k e t l e h e t m e g j e g y e z n i : Gseprcg 
a t a l á l k o z á s h e l y e , S o p r q n m e g y é b c n a N á d a s d y g r ó f o k b i r t o k á h o z t a r -

t o z o t t , k i k a i ö . s z á z a d b a n i t t i s k o l á t é s k ö n y v n y o m d á t t a r t o t t a k f e n . 

Sárvár, h o n n a n Nádasdíj i r , V a s m e g y é b e n f e k s z i k , a i ó - i k s z á z a d b a n 

Nádasdy Tamás n á d o r b i r t o k a v o l t , k i i t t s z é p n y o m d á v a l r e n d e l -

k e z e t t . Némct-Ujvár, h o n n a n Böyte i r , s z i n t é n V a s m e g y é b e n f e k s z i k 

é s a 1 6 s z á z a d b a n Battyáni Ferenc b i r t o k á t k é p e z t e , k i s z i n t é n 

k ö n y v n y o m d á v a l r e n d e l k e z e t t Füles, h o l a k k o r Horváth t a r t ó z k o d o t t 

. S o p r o n m e g y é b e n v a n é s Mcschko j ó s z á g á t k é p e z t e . H o r v á t h , m i n t 

t u d j u k , Sztrázskán Szepes-Béla m e l l e t t l a k o t t á l l a n d ó a n . W, S. 

November 24-én Lőcsén tartatott, Plattner Antallal és 
Amhrózy Sebestyénnel, ki Kézsmárk lelkésze volt. Az 
utóbbi Lám név alatt ismeretes és az orthodox Luther 
tana ellen könyvet is irt ily cim alatt : „Antithesis 
Ubiquitatis, et Orthodoxae doctrinae de persona Christi, 
illám propugnante Gregorio Jlorwath, aliter Stansith de 
Gradecz; lianc defendente Sebastiano Ambrosio, Servo 
Christi in Ecclesia Keismarcensi. Servesta, 159T •' fő-
könyvet Horváth a többi közt ily című iratban igyeke-
kezett megcáfolni: »Responsionis pars pritna, et altéra, 
de veritate doctrinae Coelestis etc. opposita Sebastiano 
Lám, calviniste Keismarcensi, Bartphae, 1592.8 A vita 
Jézus kettős, isteni és emberi természete körül forgott. 
Horváth e két természetet elkülönítettnek tekintette úgy, 
hogy Krisztus kettős természete szerint, t. i az isteni 
és emberi szerint, mindenütt jelen való. Lám e két ter-
mészetet egybeolvadottnak, „sine ulla divisionc personae* 
állította. 

A véleménykülömbség kiegyeztetésére Tököly Se-
bestyén, kézsmárki várába 1595. Dec. 5-kére és 1596. 
Jan. 29-ikére vallási disputátiót rendezett, mely külö-
nösen Gráwer, Horváth sztrázskai gymnasiumának ta-
nára és Lám Sebestyén kézsmárki lelkész között, de 
szintén minden eredmény nélkül folyt le. Ezen collo-
quiumot illetőleg is több könyv látott napvilágot. Való 
szinűleg Lóm-tói jelent meg : „Declaratio circumstantia-
rum gemini colloquii, alterius 5. Dec. 1595- Alterius 
29. Jan. 1596 in arce Keismarcensi habita : ad magnif. 
D. Sebast. Thoehoely, 1596. ServestaErre Grawer 
egész könyvvel felelt: »Argumenta de persona Christi 
a Alberto Grauero. Typis Dávid Gutgesell, Bartphae, 
1596.* Egy másik Bártfán 1596-ban megjelent könyv 
címe pedig ez : „Kurze, doch gründliche Entdeckung 
und Wiederlegung etlicher gráulichen Calviuistischen 
Irrthümer, so Sebastian Lám, Calvinist in Késmárk, von 
den Abendmahl des Herrn in seinen lat. Büchern aus-
gesprenget." Grauer még egy ily értelmű cáfolata latin 
nyelven 1600-ban Lipcsében jelent meg. 

Hogy ezen viták alatt nagy hevességgel támad-
ták meg egymást a küzdők és hogy egyszer másszor a 
»rabies theologorum* is kitört, ezt az alsó-poprádi espe-
res egyik kifejezéséből is gyaníthatjuk, ki a kézsmárki 
lelkészt Lámot és kalvinistikus elvtársát Praetorius Ro-
kuszi lelkészt, );a pokoli lángokra« méltónak ítélte. 

Ma az effajta viták mar csak történeti érdekkel 
bírnak. A két prot. egyház között egyetértés, béke és 
szeretet uralkodnak, és talan immár lassankint azon idő 
felé is közeledünk, a midőn minden valaszfal ledőlésé-
vel, a két testvér-felekezet kőzött a teljes egyesülés be 
fog következni. 

Weber Samu. 



I R O D A L O M . 
Emlékbeszédekés tanulmányok. IrtaTrefort Ágos-

ton. Budapest, a m. tud. akadémia könyvkiadóhivatala 
346 lap, ára 1 frt 80 kr. — A 30-as évek végén, s a 
40-esek elején irodalmunk nagy átakuláson ment ke-
resztül. Addig, elfogulva abban a nézetben, hogy hazánk 
a világ közepe, s igaz hittel azt vallva, hogy extra 
Hungáriám non est vita : tudományos irodalmunk kizá-
rólag az úgynevezett hazai tudományokkal és ismeretek-
kel foglalkozott. Ekkor, a Széchenyi hatása alatt indul 
meg a Tudománytár, s Eötvös, Szalay, Trefort, Kazyn-
czy Gábor stb. ebben, valamint egyéb irodalmi vállala-
tokban megkezdik közönségünk tájékoztatását a nyu-
gateurópai irodalom s eszmemozgalmak körül. Megindúl 
azaz essay-irodalom, melyet hibásan tűntetnek föl akkép, 
mintha azt Csengery indította volna meg. Csengery csak to-
vábbfolytatója volt, de nem megindítója.Jórészt ama korban 
producált elmetermékek azok, melyeket Trefort most e kö-
tetben összegyűjtve bocsát világ elé. Vájjon miért? mi alka-
lom késztethette őt e rég megjelent értekezések közzététe-
lére: Bizony szomorú alkalom, derék fia halála. „Ha 
ő él — úgymond — e könyv nem látott volna nap-
világot . . . . Fiam emlékére adtam ki e könyvet, — 
nem objectiv indok, de nekem indok, melynek engedni 
nem hittem tilosnak.' Megható érzékenységgel, minden 
túlzás nélkül emlékezik fiáról, ki a remények korszaká-
ban, a valóság küszöbén hunyt el. Jelen kötet tartal-
mát átalánosságban magas eszmei színvonal jellemzi. 
Minden során meglátszik, hogy a szerző kiilönb gondol-
kozó, mint aminő iró. Legsikerültebb essay, „Tocque-
ville emlékezete/ melyet szerző az akadémiaban olva-
sott föl. E nemes alak Trefortra úgy, mint számos más 
magyar politikusra, roppant hatással volt. Politikai kép-
zettségének s nézletmódjának irányt Tocqeville tanul-
manyozása adott. Innen az a meleg rokonszenv, mely 
Trefort nak a Tocquevilleről irt essayjéből sugárzik. Fall-
merayer, Macaulay, Carey, Riehl, Laboulaye, Klauzál 
stb. életirata s müveik jellemzése szintén magvasság, 
eszmegazdagság tekintetében kiválóak. Átalában az egész 
kötetnek ugyanaz a közös legfőbb jellemző vonása, mely 
Trefort életét is jellemzi: finom érzék a közművelődés min-
den aga és mozanatai iránt. E tulajdon, mely széleskörű 
egyetemes képzettség hirdetője, teszi érdekessé, tanul-
ságossá és változatossá Trefort emlékbeszédeit és tanul-
manyait. 

Kilián Frigyes m. k. egyetemi könyvárusnál kap-
ható Békésmegye térképe. Rajzolta Mihálfi József, szar-
vasi ev. főgymn. tanár. Arany I : 144000 tehát méretti 
igen nagyok, s a megye térképe egy imperiál-folió lap. 
Rendkívül tiszta kivitelű, correct és ízléses kiállítású 
térkép, mely becsületére válik úgy a rajzolónak, mint 
Posner K. L. műintézetének, mely a képet metszette 
és nyomta. Tel vannak tüntetve benne az egyes járá-
sok is, valamint a nevezetesebb dülőföldek, erdők, erek, 
tavak stb. Örvendünk, hogy hazánk egyik legprotes- i 

tánsabb megyéjét egy prot. tanár ily pompásán sikerült 
térképpel ajándékozta meg. Bolti ara 1 frt 50 kr. 

Kókai Lajos kiadásában megjelent: A félke/.ű 
remete. Elbeszélés az ifjúság és a nép számára. Irta 
Bán fi János. Az ,Ifjúsági és népkönyvtar* cimű válla-
lat 8-dik füzete. Csinos kemény borítékba kötve ara 50 
kr. Bánfi már sok hasonló olvasmanynyal gyarapította 
ifjúsági irodalmunkat. Ezen olvasmányok, erkölcsneme-
sitő irányuknál fogva méltán megérdemlik a szélesebb 
körű elterjedést. 

Ifj. Csáthy Károly debreceni könyvárus kiadásá-
ban megjelent: Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok 
templomi használatra. Negyedik kiadás. 8-rét, 408 lap. 
Ára vászonba kötve 2 frt. 80 kr., aranymetszéssel 3 frt. 

K Ü L Ő N F É L É K . 
fPÜT" Kére l em a t a n i n t é z e t e k i g a z -

g a t ó s á g a i h o z . Tisztelettel kérjük a hazai s 
különösen a prot. tanintézetek igazgatóságait, 
szíveskedjenek az 1880/1-iki tanévről szóló érte-
sítőiket, mihelyt megjelennek, hozzánk ismertetés 
végett beküldeni. A Prot. Egyh. és Isk. Lap 
Szerkesztősége. 

* Személyi hirek. A nógrádmegyei tantestület 
szécsényi köre Markovidi Gusztáv szécsényi ev. tanítót 
választolta jegyzőjévé. — A sárospataki ref. akadémia 
igazgatójává — mint nekünk irják — a jövő tanévre 
Bokor József akad. r. tanár választatott meg. Ugyan-
ezen főiskolában gym. igazgató a sorrend szerint Mak-
iári Papp Miklós lesz ; széniorrá pedig Szalay Károly 
végzett hittanhallg. választatott. — A pozsonyi ev. lyceum 
igazgatójává f. hó 19-én Michaelis Viimos-t választottak 
meg egyhangúlag. — Az erdélyi ref. egyházkerület jun. 
15-én tartott ülésében a szepsi-szentgyörgyi „Székely 
Mikó kollégium* gymnasiumához rendes tanárul majd-
nem egyhangúlag tíenlce István kun-szent-miklósi tanárt 
választotta meg. Gratulálhatunk az erdélyi ref. e. kerü-
letnek, hogy ily minden tekintben jeles, alapos készült-
ségű fiatal erőt sikerült főiskolája számára megnyerni. 
Megválasztattak még tanárokul: Bedöházi János a ni. 
vásárhelyi, Bodor Domokos a sz. sz.-györgyi, Simon 
Ferenc a szászvárosi iskolahoz. Továbbá: a marosi e. 
megyében gr. Bethlen István, a hunyad-zarándiban Szil-
váéi László főgondnokokká; algondnokokká : Illyés Károly 
a marosi, Zeylc Gábor a gy. fehérvári, Horváth László 
az orbai, Barcsai Béla a zarándi e. megyében, Veres 
síkos a kolozsvári, Báyya Zsigmond a szászvárosi tanodá-
hoz. — Pápára, boldog emlékű Tarczy helyére Kiss Józse-
fet, kunszentmiklósi tanárt, a boldogultnak egykori ked-
venc tanítványát választották meg. 

* Több budapesti fiatal hölgy f. jun. hó 27-én az 
uj-pesti ref. egyház javára, egy igen sikerült nyári mu-
latságot rendezett Rákos-Palotán, mely a jótékony célra 
körülbelől 300 frtot jövedelmezett. 

* Jubilaeum. A szilágymegyei tanító-testület köz-
gyűlése alkalmával fogják kartársai ünnepelni Uáthori 
György kis-dobai ev. ref. tanitó jubilaeumát, ki rögös 
pályáján 50 év óta a legbuz^óbb odaadással és farad-
hatlan szorgalommal működik. IC közgyűlés f. julius hó 
6. és 7. napján fog megtartatni Tasnádon. 

* A Gusztáv Adolf egylet folyó évi augusztus 15. 
16. 17-kén fogja megtartani évi közgyűlését Dortmundban. 



* Az első zsinati képviselőket az erdélyi e. kerü-
let választotta meg f. hó 15-én tartott gyűlésében, kik 
is a következők: 1. Rendes világiak : Gr. Bánfify Miklós, 
Zeyk Károly, Lészai Ferenc, Dr.-Kolozsvári Sándor, Szász 
Béla, Molnár Aladár, Gáspár János, Mezei Albert, dr. 
Dózsa Miklós; póttagok. Dr. Jenei Viktor, Kerekes Jó-
zsef, gr. Bethlen Géza. 2. Egyháziak: Szász Domokos, 
Benkő János, Dr. Kovács Ödön, Szász Gerő, Révai La-
jos, Szabó Pál, Szylveszter Domokos, Bartha Lajos, He-
gedűs Lajos; póttagok : Vályi Pál, Biró Károly, Nagy 
László. 

* Gyászhír. Lapunk bezártakor vettük a szomorú 
hírt, hogy Warga Lajos sárospataki theol. tanár neje, 
sziil. Rajka Teréz f. hó 23-kán éjjel fel egy órakor, éle-
tének 38-dik és boldog házasságuknak 13-ik évében el-
hunyt. Az ő halála férjére nézve pótolhatlan veszteség, 
de nagy veszteség az irodalomra nézve is. Mint nő 
mindazon erényekkel bírt, ami a házas élet boldoggá 
tételéhez szükséges. Férjét híven, odaadással, önfeláldo-
zókig szerette; magas miveltséggel, gyöngéd, nemes ke-
délylyel volt megáldva ; háztartásában rend és pontosság 
uralkodott, gazdasszony volt, a szó valódi értelmében, s 
kitűnő tulajdonai dacára az emberekkel való érintkezé-
sében maga volt a megtestesült szerénység. Házi gondjai 
közepett jóformán minden szabad idejét az irodalomnak 
szentelte. Most legközelebb is a „Lányok könyve* cimű 
munka jelent meg tőle, mely annak idején lapunkban is 
kellőképen méltatva volt. Különben sokkal jelentéke-
nyebb helyet foglalt ő el az irodalomban, semhogy iro-
dalmi működéséről itt, e rövid jelentés keretében szól-
hatnánk. De igenis azt még jeleznünk kell, hogy az ő 
fenkölt szelleme, melynek leghűbb tolmácsa tolla volt, 

nagyban hozzájárult ahhoz, hogy férje, aki maga is kivá-
lóbb egyházi iróink közt foglal helyet, az ő oldala mel-
lett az igaz és teljes boldogság érzetétől legyen áthatva. 
A férj, aki most nejének ravatalánál elveszett boldog-
ságát siratja, keressen és találjon vigasztalást a hitben és 
a közönség általános részvétében. A hű nőnek s az iro-
dalom derék munkásának legyen áldott emlékezete. 

A D A K O Z Á S O K . 
A prot. országos árvaház részére : Gózon Gyula, 

kiüti ref. leik. a confirmáltaktól 1 frt. 50 kr. — A me-
zőtúri ref. lelkészi hivatal 15 frt 81 kr. — Miklovicz 
Bálint h. mezővásárhelyi ref. leik. a confirmáltaktól 3 
frt 83 kr. — Kovács Antal felső-baranyai ref. főesperes 
több egy ház részéről 6 frt. — Sipos Antal fóthi ref. leik. 
és esp. a fóthi contirmáltak részéről 3 frt 60 kr. — 
Sütő Kálmán b. somi ref leik. 4 frt. (ehhez járultak a 
confirmandusok: Kódus J. 8 kr. Barta Juliána 10 kr., 
Nagy M. 6, Ködöböc Ján. 4, Ködöböc Józs.8, Ködöböc 
J. 6, Barkaszi Erzsi 5, Nagy Fer. 6, Ködöböc Per. 8, 
Nagy K. 7, Kódus M. 5, Nagy L. 6, Barkaszi F 10, 
Pallagi B. 6, Gerzsenyi P. 18, Bálsajul . 10, Katko Erzsi 
10, Kelemen J. 4, Barta J. 10, Ködöböc Lidi 6, Ködö-
böc Jul. 8, Simon M. 4, Barkaszi Ján. 4, Ködöböc Józs. 
5, Kódus Rózi 5, Nagy Jul. 10, Kis S. 4 krt. összesen 
1 frt 92 k r t ; Sütő Kálmán lelkész maga részéről 2 frt 
8 krt). 

A királylehotai tüzkárosult ev. egyháznak: Tő-
reik József ceglédi ev. leik. 1 írt. Debe Mihályné asszony 
1 frt. — Marcalházi ref. egyház 2 frt. Szerk. 

P Á L Y Á Z A T . 
A szepes-bélai ev. ág hitv. községben egy 

k á n t o r é s T 7 - a . i l é i 3 t a n í t ó 

állomása üresedésbe jött. Az állomással következő jövedelem van összekötve: 300 frt o. é., 20 
hektoliter rozs, 4 bécsi öl tűzifa fuvarbérrel, és a megfelelő stólailleték, A pályázótól a kántori 
teendőkön kivííl 10—12 tanóra a vallástanból hetenként kívántatik. Alapos zenész mindenekelőtt 
fog tekintetbe vétetni. A kérvények a megfelelő bizonyítványokkal együtt f. é. augusztus i-sejéig 
nyújtandók be. s , , , f . .. ; Az ev. ag. hsiv. egyhazkozseg eloljarosaga. 
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P Á L Y Á Z Á T . 
A beregi ref. egyházmegyébe keblezett Bilke, Komlós és ilosvai, idegen nemzetiség ál-

tal elszigetelt társegyházban, ugy vallási mint nemzetiségi érdekből, külön missiói állomás szervez-
tetik, mely célra az egyházhívek által termény, földbirtok, házbér és alapítványi kamatjárulékokban 
dijlevélileg biztosított 200 forintnyi évi dijjazáshoz, a tiszántúli f. t. ref. egyházkerület legközelebb 
200 forintot szavazott meg évi állandó segélyül, melyekhez járul az egyházmegye is évenkint 
bizonyos összeggel, úgyhogy a lelkész javára, ha nem több, de 500 forint évi fizetés biztosíttatik. 

Az ekkép rendszeresített lelkészi állomásra, missiói hivatást érző t. atyafiak alantirottnál 
jövő julius hó 5-ik napjáig ajánlkozhatnak, a mikor is a pályázók közül az egyházmegyei közgyűlés 
választand. 

A jelentkezők a díjlevél részletes tartalmát, e kijelölt gyűlés napján Beregszászban a megyeházi 
tanácstermében megtekinthetik. 

Barabás, 11. p. Mező Kaszony. I P ö t O r c L y - K á r o l y , 
2 — 2 b e r e g i r e f . e s p e r e s . 
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P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
S Z E R K E S Z T Ő -

és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. kar. Kiniijy-jtca 29. sz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre X frt öO kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések dija: 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Rélyegdij 

külön 30 kr. 

ÍUgT" Teljes számú példányokkal írLirxciég- szolgráLltLatumlc. 

Előfizetési felhívás 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP" 
1881-dik évi, huszonnegyedik, 2-ik félévi fo lyamára . 

E l ő f i z e t é s i e l l j : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 2 5 kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Kinizsy-utca 29-ik szám alatt) kérjük küldeni. 

Laptulajdonos és felelős szerkesztő 
Dr. Ballagi Mór. 

Protestáns házasság Polgári házasság. 
Divatba hozódott egy idő é)ta a polgári 

házasság eszméje s a kik arról írtak és beszéltek, 
azt hitték, hogy abban rejlik a társadalom bol-
dogságának, békéjének főíeltétele Felhoztak mel-
lette sok mindenféle okokat, és az irodalom pár 
tolta, mint szabadelvűnek látszó eszmét. Tagad-
hatatlan is, hogy az a szerencsétlen, a ki életét 
tudatlanságból valamely erkölcstelen és kegyetlen 
természetű, javíthatatlan élettárssal találta össze-
kötni, még pedig a sacramentum kötele és pe-
cséte által örökre, feloldhatatlanul — végképen 
eltévesztette életét, s megmérgezte földi boldog-
ságát, mert nyűgeiből, láncaiból szabadulni nem 
lesz képes soha. Ennek oka a házasság sacra-
mentumi volta, feloldhatlansága. Ez okból aztán 
sürgetni kezdették a polgári házasságot; mely 
alatt értették azt, hogy az bizonyos okok miatt, 
bizonyos k ö r ü l m é n y e k közöt t h(j\jen felhonthaló, 
Irgi/cn polgári, m é g ped ig h iva tkoz tak leg inkább 
Amerikára és Franciaországra, hogy lám ott a 
polgári házasság divatozik, tehát annak valami 

liberális és practicus dolognak kell lenni, ergo 
hozzuk be mink ís! Azt azonban itthon sohasem 
olvastam, hogy hát minő ís lenne az a beho-
zandó polgári házasság!? Minden intézménynél 
a fő kellék az, hogy céljának megfelelő és jó 
legyen. A házassági intézménynek akár egyházi, 
akár polgári, célja az, hogy szilárd alapját képezze 
a családi életnek. A mivelt ó-világ keresztyén-
sége, sőt a pogány Róma házassági intézménye 
elég szilárd volt annak idejében, s amint a kö-
zépkori államok áttértek a keresztyén hitre, át-
vették a keresztyén házassági intézményt is az ő 
szentségével s felbonthatatlanságával és az na-
gyon jó, nagyon célszerű volt annak idejében. 

De azt kérdhetné valaki, hogy akkor aki 
erkölcstelen élettársával a földi pokolra volt kár-
hoztatva, hogy szabadult meg? Hát ennek is 
meg volt a maga orvossága: a középkori törvé-
nyek a házasságtörést halállal büntették, sőt 
magyar törvényeink a férjeknek megengedték, 
hogy tetten kapott hűtlenségnél a férj a nőt 
azon helyen megölhette; ilyen törvények mellett 
a házasság lehetett bepecsételt szentség, amely 
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társ azt megtörte, egyúttal megszabadította ma-
gát is erkölcsös élettársától a hóhér bárdja által. 
Ma már törvényeink a házasságtörést nem is 
akarják büntetni. (A büntetőtörvény 246. §. csak 
ennyit mond; A házasság-törés, lia a miatt há-
zasság felbonfás vagy az elválás jogerejii itélet ál-
tal kimondatott, három hónapig terjedő fogházzal 
büntetendő", de ha a sértett félnek nincs elegendő 
költsége a váló perre, vagy tán válni nem is 
akar, de a sértést megtoroltatni mégis szeretné, 
akkor nincs egyébb orvossága, mint hogy >:>ká-
ros bánkódjék.* A hűtlen és házasság-törő társra 
pedig az az itélet, hogy volenti non fit injuria, 
ha maga is engedte a vétket elkövettetni, a 
csábító nem bűnös. Volt rá esetem, hogy egy 
becsületes embernek nejét egy erkölcstelen gaz 
megszöktette, s elmentek, elrabolták a férjnek el-
vihető ingóságait; a törvényes lépést a férj meg-
tette elrablott nejének és vagyonának vissza-
követelésére; a hatóság a vagyont vissza adatta 
ugyan; de a nőt nem; minthogy maga ís akart 
szökni; tehát a hatóság előtt az eskünek, a tör-
vényes egybekelésnek értéke és érvénye nincs. 
Az önkényüleg alakitható, összegázolható, s ha 
tetszik p. o. a könyelmű falusi menyecskének — 
a ki pedig — ha jó, nemcsak luxuscikk a 
házban, mint a nagyvárosiak; hanem a gazda-
ság fentartója, gyarapítója, s férjének jobb keze 
és igavonó társa, — ha tetszik, mondom eluo--o > 7 £> 
rani egy kis műkedvelő előadásra, melyből pár 
évi csavargás, mással hitetlen összeállás stb. szo-
kott keletkezni, s midőn mindenütt meghányó-
dott, testben lélekben megromolva, rongyosan 
visszatér az elhagyott fészekbe, azt rendesen gaz-
dástól együtt tönkre menve — talán más rossz 
erkölcsű nővel betöltve találja. S az egész család, 
melynek védangyala lehetett volna a házasság, 
elzüllik, elpusztul, sőt sokszor egynek könyelmű-
sége miatt több család is fölbomol; pedig ha az 
oldozkodó házastársat kellő időben rendre téri-
tik, később eszére tér s megköszöni. (Sokan kö-
szönik nekem már híveim szép családéletüket, 
pedig mikor neki gubahodtak, égre földre 'eskü-
döztek, hogy inkább kútba, Dunába ölik magu-
kat, mint többé vissza térjenek a megutált élet-
társ mellé, s pár nap múlva mentek szépen dol-
gozni, maguk is csodálkoztak rajta, hogy hogy 
lehettek olyan bolondok !) A harag tüze is csak 
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olyan, mint egyébb tűz; ha tápot talál, terjed, 
ha leöntik, elalszik. Most a családi élet minden 
felé bomladozó félben van, a kicsapongás, liber-
tinismus, fajtalankodás, házasság-törés terjed, árad, 
s azt mondja rá a liberalismus hja! az egyházi 
házasságot túlhaladta a korszellem; nem a mai 
viszonyok közé való, tehát hozzuk be a polgári 
házasságot, majd minden másként lesz. En pedig 
azt mondom, hogy az egyházi házasság is jó 
(lám Angliában jó); hanem őrül a családi élet 
paradicsomának küszöbére állítsuk oda azt a láng-
pallosu angyalt, a törvényt, mely sújtsa le vagy 
űzze tova a betolakodni akaró csábitót. 

Minden intézmény ott legjobb, ahol keletke-
zett, mert ott a szükség teremtette s a viszonyok 
alakították, nevelték. A polgári házasság ameri-
kai születésű. Amerika felfedezése után tódult 
annak végtelen területeire Európának minden 
nyelvű és vallású nép salakja. Itt amott távol 
egymástól letelepült egy-egy kis gyarmat, biz 
ott pap nem igen volt közelében, de házasodni 
nagyon is kellett a földmívelés és honosulás 
végett s így a nő pap hiányában Írásbeli szer-
ződéssel volt kénytelen egybekelni a férfival; így 
már aztán lehetett szó a meglévő és szerzendő 
vagyonról, családi életről stb., későbben is, sőt 
most is tudjuk, hogy ott a viszonyok olyanok, 
hogy ha pap van is, mégis szükséges a szerző-
dés, mert* ott a vagyoni állás nagy esélyeknek 
van kitéve; s a nép annyira vándor természetű, 
hogy ma keletkezik egy nagyszerű város, mái-
holnap lakói szét mennek a szélrózsa minden 
irányában ; a felekezetek, szekták kelnek és enyész-
nek, államvallások nincsenek, de az állameszme 
minden ajkú és hitű népnek összekötő kapcsa. 
Az amerikai polgár névben culminál ott min-
den. Azt azonban ne vélje senki, hogy ott aztán 
szabados dolog a házasság vakmerő felbontoga-
tása; erősebb az ottani szerződés ma már mint 
nálunk a sacramentumi házasság. Az állam szi-
gorúan őrködik és időről időre gondoskodik uj 
és erős törvényekről, hogy ama bábeli népzavar 
közepett is a családi élet szilárd legyen, s a 
tűzhely olyan szent mint az oltár. Ott tehát he-
lyes és a jó a polgári házasság 

Franciaországba a forradalom hozta be, és 
a nép nagyon is ledér erkölcse tette azt szük-
ségessé és állandóvá, de ott ís mig a házassá 
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fennáll, a szerződések erősek, csakhogy sacra-
mentumi jelleggel nem bírnak, s felbontás eseté-
ben a világi hatóságok által bíráltainak el, mint 
akik által köttettek; de nagy óvatossággal! 

Nálunk a házasság egyházi, és mert az ál-
lam uralkodó vallása katholikus, a házasság is 
szentségnek tartatik a katholikusok és a protes-
táns házasságokban bíráskodó katholícus hatósá-
gok által is. Azonban annak szentsége megóvására o ö ö 
törvényeink és szokásaink vajmi keveset tesznek, 
pedig a közerkölcsiség hanyatlása nagyon is meg-
követelné már, hogy ez ügyben történjék valami. 

A mi protestáns őseink, mikor hitfelekeze-
tünk kivált a kath. egyházból, a 7 szentség he-
lyett csak kettőt : a keresztséget és urvacsorát 
hozták át, a többit oda hagyták; velők a házas-
ságot is. mint sacramentuinot. Azonban ugy te-
kintették azt, mint isteni intézményt, melyet a 
teremtő maga szerzett; s mely az emberi nem 
fentartására nagyon szükséges és hasznos, éppen 
azért nagy gondot fordítottak annak tisztántartá-
sára, halállal fenyítették annak megszegőjét; de 
hogy annál nagyobb tiszteletben tartassék, be-
vontak az egyház nimbusával, papok kötik isteni 
tisztelettel és papok ís oldották fel szent székei-
ken, amíg ezen szent székeink meg voltak. És ezek 

> o o 
oldják Erdélyben mai napig is. 

A házasságok polgári természete azok felbont-
hatóságában állván, elmondhatjuk bátran, hogy 
nálunk semmi szükség sincs polgári házasságra, 
mert a maggarországi protestánsok között meg van 
az már negyed félszázad óta; csak helyre kell állí-
tani a protestánsoktól elvett, de 1 79°/rben vissza 
igért jogát, melyet 90 év óta visszaadni el-
feledtek. 

Köztünk igy keletkezett a házassági törvény 
és szokás — és épen olyan régi mint Amerika 
telepítésének kezdete; ott a viszonyok szülték a 
polgári házasságot, nálunk is a viszonyok terem-
tették olyanná, a milyen; itt ős ezred éves fal-
vakban tömegesen tért át a nép a protestáns 
vallásra sokszor papostól; folytatta a házas-
ságok kötését a pap az uj hit elvei szerént és 
oldotta eleintén talán csak maga az a pap, aki 
kötötte, később amint szervezkedtek, alakultak az 
egyházmegyék s kerületek, bennök az egyházi 
hatóságok, melyek fölebbezési fórumokul szolgál-
tak. A mondottakból látni való, hogy ide a pol-

gári házasságot beplántálni egészen felesleges 
volna, nem lenne az egyéb mint idegen növény-
nek akklimatizálási kísérlete; a meglevő a mi 
benszülöttünk; ha oly hosszú időn át miveletlenül 
hagyva fatytyú hajtásokat hozott, tisztogassuk 
meg és ápolgassuk a magyar nemzet genuisának 
utmutatása szerint. Az állam ne sáncolja körül a 
hazassaökotcs ügyét minden akadályokkal, s en-
gedje olcsón és gyorsan le járni a perét, ha 
válni kell: akkor soha se szorulunk arra, hogy 
külföldi törvényeket plántáljunk be a magyar 
codexbe. 

Egyházi canonaink 18 éven tul megengedik 
a nősülést s az ország több részeiben a földmi-
ves osztály nősül is, mert kell a munkás a ház-
hoz ; azonban itt mindjárt egy tiltó korlátba üt-
közik: ez a katona-kötelezettség. Mikor aztán ösz-
szevásárolt rengeteg stemplit, megfizetett a paptól, 
jegyzőtől, orvostól fogva mindenféle közel és tá-
vol eső hatóságot az engedélyhez szükséges 
bizonyítványokért, kérvényekért, végre mégis 
megkapja a ministeriumtól a katona-kötelezettség 
fentartása mellett s megesik, hogy 20-éves korába 
bakancsba flizik, de legalább ott van helyette 
a feleség, a ki a kis gazdagságban dolgozik; 
hanem hát ennek az engedélynek a megszerzése 
annyiba kerül, hogy sokszor adósságba, uzsorás 
körme közé veri az illetőt, s gazdasága a miatt 
megy tönkre. 

A államnak nincs ez érdekében, sőt kárára 
van; adja tehát vissza a népnek és egyházi 
hatóságnak canon adta ős jogát, engedje meg a 
házasságot 18 éven tul egyszer mindenkorra, in-
kább az ilyen házasságokra egy kis adót vethetne 
a bélyeg kárpótlására, a sok telhetetlen huzóvo-
nótól ezáltal megszabadíthatná a feleket; a katona-
kötelezettség úgyis fennállván. 

Az állam törvényei szigorúan tiltják a bigamiát; 
a ki kettős házasságot köt, három évi börtönnel bünte-
tendő (bünt. törv. 2 5 1. §). Azon lelkész ki tudva kettős 
házasságot köt, öt évi börtönnel büntetendő 252 §. 
Azon lelkész, a kit a kettős házasság megkötése 
körül gondatlanság terhel, évig terjedhető fog-
házzal büntetendő. 253. §. Igen helyesen. Sőt 
ezenkívül még az egyházi hatóság hivatal vesz-
tést is szabna, s az a kettős házasságot kötő 
lelkész erkölcsileg, vagyonilag családostól minden 
maradékaival együtt tönkre lenne téve, agyon 
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lenne ütve, bátran mehetne oda, ahol a part 
szakad, vagy vehetne a kezébe peregrinus bo-
tot, mert akkora vétket követne el, a melyért 
érdemes, hogy halálnak halálával lakoljon. Nagy, 
halálos bün az a kettős házasság de iure! In praxi 
azonban egészen másként áll a dolog. Pityi Palkó 
ha megunta feleségét, elveri gyerekestől és hoz 
a szomszéd faluból fiatalabbat, szebbet, a jegyző 
ur megirja a levelét és élik a gyöngy életet; 
ha azt is meg unja, hoz másikat, harmadikat, sőt 
néha kettőt, hármat egyszerre!! levelük van, azt 
tartja, hogy beszegődtek örökre, és in praxi virít 
a polygamia nálunk gyöngyén !!! A pap haragszik, 
ir főbíróhoz, csendbiztoshoz stb; azt mondják rá 
hogy hiszen cselédjei, cselédet tartani pedig szabad-
Honatyák 1 befolyásos főpásztorok, nem érzitek 
a rothadás bűzét ? Valami rothad van Dániában ! 
Ha büntetni bírjátok a szegény papot, akit tán 
hamis okmányokkal rászedett a kitanult gazember 
— mert, hogy tudva kössön kettős házasságot 
pap, olyan nincs ! — mért nem sújtjátok agyon 
a gaz kéjencet, a ki a közerkölcsösséget min-
dennap arcul veri paráznaságával, melyet még pol-
gári házasságnak akar keresztelni ?! Le a vadházas 
ságokkai! törvényt és rendőrséget ellenük! mert 
ez a családok tisztaságának s jövendőjének meg-
ölője!! 

Az a szegény ember pedig, a kit felesége 
elhagyott, restelli a dolgot, szégyene, bánata és 
kára van bőven talán bűne nélkül; gazdasága 
kis fertály sessió, ház és szőlő, miből meglehet 
éldegélni, aki dolgozni akar; de pusztulásnak in-
dul, mert nincs segítő társ; sőt tán neveletlen 
gyermeket is hagyott nyakán ^a rossz asszony*, 
kérdezi papot, bírót stb.; de csak a váló pörre 
utasítják, s ha pört kezdett, mire az lejár, nem 
lesz ház, a mibe más asszonyt vigyen, de még 
a rongyos szűr is alig akad meg a nyakában; 
gyermeke felnevekedik neveletlenül, lesz belőle 
gézengúz; lefejtették a fiskális urak a bőrét is. 
Vagy ha ezt tudva, nem pöröl, hanem tesz annyit, 
amennyit a törvény megenged: hoz valahonnan 
egy másik asszonyt, a ki szintén elhagyta az 
urát, és ép azért semmire való; akkor az pusz-
títja ki mindenéből; igy is ugy is tönkre kell 
mennie ! Igy terjed a ragály a társadalom fene-
kén, és ássa alá a családok s velők a társadalom 
boldogságát. 
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Adja vissza nekünk a kormány azt, amit 
az üldözések alatt elvett tőlünk erőszakkal a ha-
talom. Az egyházi bíráskodásnak, közerkölcsre 
felügyeletnek stb. jogát, s felekezetünk kebelében 
meg fogjuk szüntetni azon bajokat, melyek a tár-
sadalmat most alá ássák, később fenekestül fog-
ják fölforgatni. Zsinatunk leendő atyái! Itt a bajok 
özöne. Ide vigyázzatok ! mentsétek meg tősgyö-
keres magyar felekezetünk erkölcsiségét, jövendő 
jólétét. A mi ős jogunk volt, szerezzétek vissza; 
ami ős erkölcsünk volt, keltsétek uj életre; hadd 
legyen felekezetünk a magyarság sava borsa. 
Ugy is kevesen vagyunk. Az a pár milliónyi 
tiszta magyar megérdemli, hogy megmentessék. 

Nagy Ignác, 
k ö l k e d i r e f . l e i k . 

I S K O L A Ü G Y . 
Nyilt kérelem az ev. ref. tanítók zsinati 

emlékirata tárgyában! 
( K ü l ö n ö s e n a m é l y e n t i s z t e l t e v . r e f . esperesi karhoz i n t é z v e . ) 

A b.-somogyi ev. ref. egyházmegyei tanitók még 
az 1878. év elején készítettek egy, a tanitók anyagi s 
jogi helyzetének javitásat kérelmező zsinati emlékiratot. 
Ez eml. irat az 1878. évi országos tanitói gyűlés alkal-
mával Budapesten jelen volt ref. tanítóknak is bemutattat-
ván, az értekezleti tagok által tárgyalasi alapul egyhan-
gúlag elfogadtatott és helyesnek találtatott. Ugyanezen 
értekezlet dr. Kiss Áron tanár ur következő határozati 
javaslatat is magáévá tette : 

„A III. egyet, tanitógyíílésen összegyűlt h. h. tanitói 
értekezlet határozza el: 

1. Ilogy — — — a zsinatot megelőzőleg, tanitókép-
viseleti értekezletet tart, melynek feladata legyen a so-
mogyi » Emlékirat*-ot tárgyalni s esetleg módosítva a zsinat 
elé. terjeszteni. 

2. hogy az egyh. megyék felszólitandók, hogy az 
értekezletre egy-egy képviselőt küldjenek s annak díjazását 
viseljék.(< 

E határozatnak foganatosítása reám, alulírottra bí-
zatott. Ámde mit tehetek én e nagy fontosságú hatá-
rozat valósítására — egyházi s világi nagyjaink, vezér-
férfiaink, elöljáróink támogató jóakarata, erkölcsi s anyagi 
pártfogása nélkül ? — Készséggel elismerem, hogy sem-
mit ! Azért is, a mily szent bennem a meggyőződés, 
hogy a tanitók óhajtásainak, kérelmeinek ily nemű tisz-
tességes alakban leendő kifejezése nemcsak a tanitók, 
hanem közvetve a tanügy emelésére és virágoztatására, 
a bajainkon segíteni kész egyházi s világi nagyjainknak 
pedig igenis szükséges tájékoztatására szolgáland: ép-
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pen olyan teljes bizodalommal és mély tisztelettel fordu-
lok jelen nyilt kérelmemmel a nagyérdemű esperesi kar-
hoz és a ref. népiskolai tanügy emelését és virágzását 
szivén viselő többi egyházi és világi vezérférfiainkhoz, 
midőn a hazai összes ref. tanitók nevében készítendő 
zsinati emlékiratnak erkölcsi és — a mennyiben le-
het — anyagi pártfogását tiszteletteljes bizalommal ké-
relmezem. 

E napokban ugyanis a zsinati emlékiratot s az ez 
ügyben tájékoztató >Népiskolai Szemle* i—2 számát a 
mélyen tisztelt esperes urakhoz megküldendem. Alázat-
tal esedezem : kegyeskedjenek az ottani körülmények-
hez képest s bölcs belátásuk szerint ugy intézkedni, hogy 
ezen nyomtatványok, az azon egyházmegyébeli tanítóknak, 
ha csak ez ügyben tartandó közgyűlésén ís felolvashatók, 
tárgyalhatók legyenek s ottani tanítótársaim az ez ügyben 
Budapesten (/'. évi aug. közepén) tartandó országos tanitói 
értekezletre képviselőt küldhesseuek. 

Az űr kegyélme és áldása legyen és maradjon 
mindnyájunkkal! 

Csokonya (Somogyin.) Szalóky Dániel, 
e v . r e f . t a n i t ó . * ) 

T Á R C A . 
A munka kezdetén. 

VII. 
S á r k e r e s z t u r , T 8 8 1 . m á j u s 3 1 . 

Kedves nagytiszteletü űr! 
Múltkori levelemben az ifjúság valláserkölcsi okta-

tásáról szólva, egy fontos lelkipásztori teendőre nem 
rcflectáltam s ez a confirmáció. Most már ezen is tul 
lévén, hadd mondjak pár szót erről is. 

I Iogy mennyire szükséges, hogy a confirmációi 
oktatást maga a lelkész vegye kezébe, untig elmondták 
ugyan már előttem e lapok hasábjain is ; mindamellett, 
ugy vélem, nem fog ártani, ha e nagy horderejű kérdést 
újból szellőztetjük. 

A mi engem illet, megvallom, első sorban lelkész-
társaim s különösen szeretett főpásztorunk példája indí-
tott arra, hogy a confirmandus növendékek oktatását 
magam végezzem. Üe hogy a siker annálinkabb bizto-
sítva legyen, egyelőre jónak láttam megosztani e munkát 
köztem s a tanító között. — Mindenekelőtt oda működ-
tem a presbyteriumban, hogy az iskolai vizsgálat május 
hó végére s egyszersmind a confirmációi ünnepély is 
Nagy-Péntekről áldozó-csütörtökre tétessék át. 

A confirmacióra való előkészítés numkaja a tanitó 
altal még a téli hónapokban elkezdődött s tartott hús-
vétig. Akkor átvettem, folytattam s befejeztem azt ma-
gam. A tanitó feladata volt: betanítani a növendékekkel 

*) T i s z t e l e t t e l k é r e m a » D e b r e c e n i P r o t . L a p * t . s z e r k e s z t ő j é t 

e c i k k n e k b e c s e s l a p j á b a l e e n d ő á t v é t e l é r e . S z . D . 

az iskolában használt kátéból (rövid utmutatás a ker. 
vallás előadasára) a második, vagyis a ker. hittudomány-
ról szóló részt. Az én lelkipásztori tisztem pedig abban 
állott: a tanultakat a növendékek előtt bővebben fölfejteni, 
azokat velők megértetni s mindenek felett szivökben a val-
lásos érzelmeket, az erény s igazság keresetét felébreszteni; 
keblükben nemes elhatározásokat s vallásunk s egyházunk 
iránt lelkesedést támasztani. 

E feladat a mily nehéz, másfelől ép oly kedves 
is volt reám nézve. Nehéz volt, a mennyiben a gondol-
kodásban felette járatlan, 12 évet még egészen be sem 
töltött növendékekkel volt dolgom, a kiket azonban fa-
lusi viszonyaiktól kifolyólag kénytelen voltam mégis con-
firmálni, s másfelől kedves volt rám nézve e foglalkozás, 
mert alkalmam nyilt közelébb férkőzni a reményteljes 
keresztyén polgárok szivéhez s szorosabbra fűzhetni a 
viszonyt köztük és az egyház, valamint annak lelkipász-
tora, — saját személyem között. Egyszersmind gazdagabb 
lettem két tanulsággal. Az egyik tanulság az, hogy a 
confirmációi oktatásnál segélyére lehet ugyan a tanito a 
lelkésznek, ele őt teljesen semmiképen nem pótolhatja: 
azért felette nagy mulasztást követnék el, ha jövőre na-
gyobb gondot nem fordítanék magam is a lelkipásztor-
kodás ezen ágara. — A másik tanulság nem kevésbbé 
fontos s ez az, hogy ha a lelkész elmulasztja megra-
gadni ezt a kedvező alkalmat, hogy az egyház leendő 
támaszait egyházának s magának megnyerje, később, 
kivált ha a felnőttek vallásos oktatásat is mellőzi, sem 
módja, sem ideje nem lesz rá, hogy a felserdült ifjakat 
személye iránt lekötelezze s a >,lelkiatya* szép névre 
irányukban magát érdemessé tegye. 

Különösen ez utóbbi tanulság az, mely méltó a 
megszívlelésre. A serdülni kezdő ifjú, midőn kilép az is-
kolából az életbe, mindazt, mit addig tanult, egyedül 
szülőinek és tanítójának köszönheti. Kérdem köszönhet-
e valamit a lelkésznek?! . . . Talán azt, hogy megke-
resztelte, hogy az iskolában egy párszor megintette, 
vagy az évi vizsgalatok alkalmával felszólította ? . . . 
Mert hogy prédicatiónkból nem sokat okulhat egy 12 
éven alóli gyermek, azt fölösleges is említeni! S ha egy-
szer az életbe kilépett, mikor találkozik a lelkész egy-
háza reményteljes ifjú tagjával ? Felelet: akkor, 
mikor a világ csábjai mar karjai közé kerítették az ifjút, 
a kit, mert lelki atyja nem bocsátott el kellő útravalóval, 
rendesen a rossz uton lát haladni, és a ki süket marad 
a szószék magaslatáról hangzó intő szózat befogadasára. 

Mindezeket tekintetbe véve, igyekeztem a legna-
gyobb lelkiismeretességgel járni el a lelkipásztorkodás 
ezen oly annyira fontos agában, — a confirmációi ok-
tatásnak 

Nem arra törekedtem én, hogy fényes teleleteket 
tudjanak adni növendékeim a gyülekezet előtt, hanem 
hogy lehetőleg értsék is, at is érezzék azt, a mit tud-
niok kell, mielőtt confirmáltatnának. A betanult frázisok 
hamar kiesnek az elméből, de a szivbe mélyen benyo-
mott igazságokat nem törülheti ki onnan sem a kor, sem 



az idő : mint vigasztaló angyalok kisérik az embert egy 
egész életen át. 

Hogy mennyire sikerült a confirmált növendékeket 
egyházamnak s magamnak megnyerni, azt a jövő fogja 
megmutatni. Annyit mindenesetre reménylek, hogy több 
hajlandósággal lesznek hozzám s megfogadják azon uta-
sításomat, hogy a téli hónapok alatt vasárnap délutánon-
kint tartandó vallás - oktatásra szorgalmasan eljárogat-
nak. Akkor aztán gondom lesz rájok, mint régi isme-
rőseimre, hogy hova-tovabb minél bensőbb barátságba 
jöjjünk egymással. 

Azt is hiszem, hogy a confirmaciói ünnepély sem 
hagyta szivöket érintetlen. Mint kezdő lelkész nem kö-
vettem ugyan semmi uj eljárást e tekintetben ; egyszerre 
végeztem ugy a kikérdezést, mint a confirmálás tényét. 
De azért egyszerűségében is elég megható ünnepély 
volt az. Áldozó-csütörtökön délután a lelkészlakon egy-
begyűlt confirmandusokkal bemenvén a szépen megtelt 
templomba, pár vers eléneklése után, az urasztala előtt 
rövid imát s pár alkalmi szót mondtam. Aztán kikér-
deztem a növendékeket a végzett tananyagból, figyelvén 
arra, hogy tudjanak ugyan folyékonyan felelni, de sajat 
szavaikkal, s ismételjék és megmagyarázzak az előadottakat-

Most következett aztán a tulajdonképeni confirmá-
ció. A confinnándusokat az urasztala köré gyűjtvén, a 
szokásos kérdéseket intéztem hozzájok. Erre a növen-
dékek egy énekverset (a 37. dicséret 3. versét) énekel-
tek, melynek végeztével előbb általában, majd külön-kü-
lön mindegyikre meghatott hangon áldást mondók. 
Az ünnepély ezen része mély benyomást tett a jelenle-
vőkre s mindenekelőtt magamra is. Az ilyen liturgialis 
cselekménynek különben semmi hatása sincs, ha a litur-
gus el nem találja a kenetteljes hangot s nem érzi az 
actus jelelentősége által maga magat is mélyen megin-
dítva. Itt igazán áll: »SI vis me flere, dolendum est pri-
mum ipsi tibi." Két kezem egyenkint a növendékek 
fejére téve, halk és meghatott hangon mondtam aldast 
s egy alkalmas szentirásbeli helyet mindegyikre. E jele-
net magasztos és megindító volt, s növendékeim nem 
fogjak egy könnyen elfelejteni. Aztán még rövid intés-
sel fordultam hozzajok, majd imádkoztam értök a gyü-
lekezettel s végül még egyszer áldást mondva rajok 
s a gyülekezetre, a közénekléssel a confirmációi ünne-
pély véget ért. 

Ujabb időben sok kísérletet tettek arra nézve, hogy 
ez ünnepélyt minél meghatóbbá, emlékezetesebbé tegyék. 
Magam is gondolkodtam e felett s jövőre talan az én 
gyülekezetemben is másforma lesz az ünnepély lefolyása. 
Annyit azonban mar most is megtanultam, hogy ha a 
lelkész maga végzi a confirmaciói oktatást, sokkal meg-
inditóbban végezheti az ünnepélyes szertartást is, mert 
ugy tekintheti magat, mint atya, ki érzékeny szívvel 
aldja meg távozó gyermekeit s viszont a növendékek 
is meg lesznek hatva azon gyengéd szeretet s lelki-
pásztori gondoskodás altal, melyet lelkiatyjok részéről 
tapasztalni szivöknek olyan jól esik. Lévay Lajos. 

R É G I S E G E K . 
Az Abauj szepsi ref. egyház története 

Abaujmegye északnyugoti részén, a kicsiny Bódva 
vizétől öntözött Karpat szepes-gömöri hegyláncának 
Szomolnok és tornai ágai által koszorúzott, teknő alakú 
völgyében fekszik Abauj-Szepsi kis mezőváros. 1 lajdan kő-
fallal vala kerítve, melynek nyomai itt ott még ma is 
láthatók. Lakosainak túlnyomó része leginkább iparral 
foglalkozik. Népessége a legújabb számlálás alapján 
1861 lélekből áll, kik közül 972 rkath., 26 grk., 619 
helv., 51 agh., 195 mv. Hogy mikor és ki által hintetett 
el e kicsiny varos lakosainak keblében a tiszta evangé-
lium magva, s mely időre esik az e városban élő ref. 
egyház keletkezése — mint oly sok mas egyházakét — 
ugy ezét is sűrű homály fedi. Azonban hihető, hogy 
az iparral foglalkozó nép mindjárt a reformatio első évei-
ben sajátjává tette az ujabb vallasos eszméket, s az 
mindinkább-inkább nagyobb tért foglalva a lakosok kö-
zött, létre hozta a tömeges áttérést. De, hogy ez egy-
ház is a legrégebben keletkezett egyházak közzé tarto-
zik — már csak onnan is következtethetjük, mivel 1556-
ból fenmaradt, részint egyes feljegyzések — részint 
okmányok szerint már ez időtájban itt rendezett egy-
házzal találkozunk, melynek birtokában volt templom, 
két parochia, malom és minden egyházi javadalom. 

Kik valának ez időben lelkészei, arról említés téve 
sehol nincs egész 1587-ig. Itt tűnik fel a feljegyzés 
szerint első papja Körösi Lukács néven, ki alatt 
1607-ig a különben is gazdag jövedelemmel rendelkező 
egyház virágzásnak indult annyira, hogy halála után 
két pap vált szükségessé. Mit leginkább 1607. jun. 24 én 
kelt két pap és egy mester fizetéséről szóló dijlevél 
bizonyít, mely a tractus altal csak 1612. Mart. 14-én 
nyert megerősítést. 

Ez egyház, dacara az ország különböző részein 
tartó üldöztetéseknek, egy ideig elég erős volt megtartani 
szabadságát ; habár több i/.ben vala kénytelen érezni 
az uralkodó hatalom sujtoló karjait; s már 1644. szept. 
7-én Kassáról Szendrőig nyomuló császári hadsereg által 
a nádor parancsából temploma, parochiája leégettetett 
— melyet romjaiból I. Rákóczi György pártfogasa mel-
lett 1645. dec. 6-án kelt Szerédi Fal Erdélyország 
fejedelmi administrátorának engedélye alapjan Magyar-
és Erdélyországban szabadon gyűjtött könyöradomány-
ból emeltek ki, s egyszersmind templomukat is díszítvén 
1646-ban öntetett 16 mázsás haranggal. 

Azonban a beke aldasait az egyház sein élvezhette 
sokáig. Mert, habar az 1663—64-ik országos üldöztetést 
kikerülhette is, még sem vala képes megmenekülni a ké-
sőbbi zaklatásoktól, mivel a mindent önmagába olvasz-
tani akaró papuralom ide is kinyujtá po'iyp karjait. Az 
1688 ik évnek az egyházra nézve nagyon szomorú vége. 
A szepesi kamara parancsára Szenczi János jászói har-
mincados az 1688-ik év szüreti idején, minden szántó 



földet, két parochia, templom, malom és a mádi határ-
ban lévő szőlővel együtt elfoglaltatott. 

A szepsi ref. egyház híveire most jött a megpró-
báltatás első nehéz órája. Megfosztatva templomjok-, 
parochiáik-, s minden javaiktól, csak tengődés vala egy-
házi életük ; — még a nyilvános istentisztelettől is meg-
fosztattak ; ifjaikat kath. iskolában valának kénytelenek 
neveltetni ; tizedet, annyi törvény dacára is, kath. pap-
nak fizettek. 

Ily nyomasztó helyzetben valának a reformátusok, 
midőn 1703 tavaszán II. Rákóczi Ferenc kibontá a sza-
badság lobogóját, mely alá, jobb jövő reményében ez 
egyház szorongatott hívei is csakhamar csatlakozának. 
Reményükben nem is csalatkoztak. Az alkotmány és 
vallásszabadság védelmére megindított mozgalom többé-
kevésbé szerencsés menete ez egyház részére is, habár 
rövid időre, megtenné jó gyümölcsét. 1703. nov. 14-én 
Rákóczitól közönséges istentisztelet és nyilvános iskola 
tartásra engedélyt nyertek, azonban oly kikötéssel, hogy 
templomot ne foglaljanak. Majd 1704 maj. 22-én a du-
naordasi táborból felmentetnek a tizedfizetés alól, s jun. 
20-án maga Rákóczi a felső zsolti tárborból levélben 
szigorúan reá parancsol a plébánosra, hogy miután ő „a 
helv. hitvallást követőknek szabad vallás gyakorlatot 
engedett, azt tiszteletben tartsa, javaik használásában, 
harangozásban ne akadályozza. ' Ily engedményeket 
nyerve a hatalmas főúr védnöksége alatt kissé szabadab-
ban érezték magukat az egyház hívei, s még csak temp-
lomban szenvedének hiányt, mert jogtalanul elfoglalt 
templomjukat, számtalan kérésök könyörgésök dacára 
sem kaphatták mindeddig vissza. Azonban az 1705-ik 
év rajok nézve öröm év vala. II-ik Rákóczy Ferenc 
által okt. 5-én a szécsi táborból nemes Szathmáry János 
elnöklete alatt kirendelt Commisariusok nov. 24-én temp-
plomot és 1688-ban elvesztett minden javadalmat vissza-
adtak, mely intézkedést I-ső József császár 1709. dec. 
12-én kelt legkegyelmesebb leiratában („mindazokat 
restituálni tartoznak a kath-ok, melyeket tolok a Rákó-
czy zenebonája alatt elvettek*) megerősített. 

Igy nyerték vissza javaikat a szepsi reformátusok, jól-
lehet csak rövid időre, mert, habár királyi leirat pecsételte 
is meg, a róm. papság még sem mondott le jogtalan köve-
t e l é s e i r ő l s minden kínálkozó alkalmat felhasznált törvény-
sértéssel is annak érvényesítésére. Törekvéseiben nem is 
maradt siker nélkül. Mert,ha mindjárt kezdetén nem lépett is 
tel támadólag — a kissé látszólagos nyugalom és béke 
mar méhében hordá a néhány év múlva szét lövellett 
vész villámait. S a szepsi ref. egyház csak addig lehe-
tett javainak teljes birtokában, mig a II. Rákóczi Fe-
renc által megindított és szerencsével folytatott hadjárat 
tartott. De mihelyt Rákóczi szerencsecsillaga hanyatlás-
nak indult, mihelyt 171 1. maj. i-én a béke megköttetett, 
melyen a régibb vallasügyi törvények megujitattak; az 
özvegy királyné pedig midőn ezt megerősítette, elren-
delte, ,hogy minden azon allapotban helyeztessék vissza, 

melyben a fölkelés kitörése előtt állott fönn;* a szepsi ref. 
egyházra is ekkor méretett a végső súlyos csapás. 

Még az özvegy királyné Eleonora alig tette le a 
tollat, melylyel a békeokmányt szentesité, már is ön-
maga adott parancsot a szepsi ref. egyház minden 
javainak elkobzására. A Felségi parancs a békekötési 
év nov. 28 án Rácz Márton és Gál János commissarius 
által teljesítve lőn, s minden elkobzott vagyont a róm. 
kath.-ok nyertek, kik az azon időbeli feljegyzések szerint 
állották vala a városban 12 családból. 

Az itteni rkatholikusság csekély létszámának dacára 
gazdag jövedelmi forrással áldatott meg, de a csaknem 
tízszerte nagyobb ref. egyház a legnagyobb anyagi 
szegénységgel sújtatva istenét, jó ideig szabad ég alatt 
vala kénytelen tisztelni, s elnyomatva a klérus által ha-
lálos dermedtségének korszakát élte. 

Magának az egyháznak nem vala egy talpalatnyi 
vagyona sem, melyből csak kis jövedelmet is húzhatott 
volna . . . Egészen a hívek áldozatára vala szorulva, s 
mily csekély lehetett ez gondolhatjuk onnan is, hogy a 
lakosság 18 egymásután következő ínséges év alatt anya-
gilag csaknem egészen tönkre jutott. 

„De az ur nem hagyja el övéit, s ott van legkö-
zelebb, hol legnagyobb a szükség.* Az egyesek lelkében 
élő hit, az ur oltárára is meghozta áldozatát és akadtak 
olyanok, kik földbeli áldozattal járultak, miáltal már 
1727-ben 7 és fél hold szántó földet mondhatott az 
egyház sajátjának. De a kedvező időjárás, s az egyet-
értés e kicsiny tőkét évről évre növelte s okszerű gaz-
dálkozás által odajutott a még néhány évvel előbb oly 
nagyon szegény egyház, hogy 1745-ban már maga ere-
jéből 18 hold szántó földdel növekedhetett az egyházi 
vagyon. 

2. Az építkezések jelenig. 
Az önkényes hatalom által 1711-ben minden va-

gyonától megfosztott egyház még egyházi épületeit sem 
tarthatta meg ; sőt még szerencsének mondható, hogy 
mintegy kárpótlásul nagy veszteségeért meghagyatott élet-
gyökere : vallásos hitének nyilvános gyakorolhatási joga. 

Belefáradva a semmi sikert sem nyújtott könyör-
gésbe, mély fájdalommal mondtak le az utolsó remény-
ről is, hogy még egyszer visszanyerhessék elvesztett 
templomjukat és ehelyett feledni igyekeztek a mult 
keserves napjait, s hozzá fogtak a jövő munkálásához 
és imádták Istenöket ott, a hol lehetett. E célra legal-
kalmasabb helynek találtatott, nyomorgatott helyzelök-
nek s anyagi szegénységüknek legjobban megfelelt 
egy, mondhatni a szegénységet nagyon is magan hordó 
temetőkerti ház, mely a jobb időkben halottas kama-
rának használtatott. Most ez vala templomjok. E hely 
több, mint félszázadig fogadta magába az igaz ügy ba-
rátait; de végre is nem volt képes befogadni az egy-
háztagok mindinkább növekedő számat, más nagyobb 
helyről kellett gondoskodniok. 

De, mivel a pap is kiűzetett parochiájából, s a 
szabad ég vala hajléka, — az egyháznak mindjárt első 



ébredésekor lelkészéről kellett első sorban gondoskodnia, 
s annak lakást olyat, amilyet teremtenie. Azonban, mint-
hogy ez időben az egyház oly szegény vala, hogy maga 
erejéből parochiát nem építhetett; sőt még puszta fun-
dus sem vala rendelkezése alatt, igy nem csoda, ha 
eleinte csak bérelt házat nyújtott papjának lakhelyül. 
Mig végre Borbély Pál által 1734-ben a napnyugoti 
soron végrendeletileg hagyományozott 8° széles 50 

hosszú funduson 1753-ik esztendőben parochiát építtetett. 

Igy elégítvén ki egy szükséget, megegyezett erővel 
karolták fel az eszmét, hogy az eddigi rozzant templom-
ház helyett a gyülekezet nagyságának megfelelő uj temp-
lomot építhessenek. Meg is tették erre a lépéseket mái-
ideje korán, de az az akkori időben nem történhetett 
oly könnyen. Az egyház tagjai azonban nem riadtak 
vissza az akadályoktól, s már 1763-ban Gasparóci Mi-
hály főkuirátor az egyház nevében, többek által aláirt 
folyamodást nyújt be a helytaitó tanácshoz, hogy en-
gedtetnék meg nekik a templom építés. De a kérelem 
határozottan megtagadtatott ; még pedig, mint az indo-
kolásból kitűnik, azért, mert az egyház semmi pénzala-
pot sem mutathatott fel, melyből az építkezési költsé-
get fedezhette volna. 

(Vége következik.) 
Pajkos Endre, 
ev. ref. s. lelkész. 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ES I S K O L A . 
Edinburgh 1881. Junius 5. 

Május 31-ikével a gyülésezések hosszú sora záró-
dott be, melytől, mint mondták „elsötétült a város* 
azon sok fekete ruhás egyházi férfiutói, kik ez alkalom-
mal ide ugy az anyaországból, mint távol messze föld-
ről egybegyűltek. Skócia három tekintélyes egyháza tar-
totta évi nagygyűlését; az Egyesült Presbyteri Egy-
ház (United Presbyterian Church) május 2 — io-ig ; az 
Állami Egyház (Established Church, vagy Church of 
Scotland) és a Szabad Egyház (Free Church of Scotland) 
egy időben május 19—31-ig. 

Igy ha nem királyi lakodalmat ült is, de érdekes 
események színhelye volt a mult hónapban Skócia fővá-
rosa. Mert itt az egyház ügye általános közérdek s e 
gyűlések, bar minden évben ugyanez időben ismétlőd-
nek, de azért mindannyiszor a legnagyobb érdeklődést 
szokták felkelteni, jeléül azon szeretetnek s ragaszkodás-
nak, a mivel ez a nép viseltetik azon király iránt, a ki 
feje és alapja az egyháznak. 

Szeretnék mind a három gyűlésről részletes tudó-
sítással szolgálni, mert megérdemelné; elég érdekesek, 
de meg a gyűlés tárgyai és menete legvilágosabban tün-
tetnék (el az egyházak jelenlegi állását, azon tevékenysé-
get, melyet mindegyik kifejt, azon viszonyt és különb-
séget, mely e három, alapjában egy egyházat alakilag 

egymástól elválasztja. Azonban minthogy bennünket 
legközelebbről a szabad egyház érdekel ; ez érdemli 
meg legjobban figyelmünket, gyűlése is ennek volt leg-
érdekesebb; részletesebben csak erről szólok. A másik 
kettőről röviden elmondom a következőket: 

Az Egyesült Presbyteri Egyház, a három között a 
legkisebb, de azért buzgalomban a bel- és külmissio kö-
rében kifejtett tevékenységben nem akar elmaradni 
egyiktől sem. Lám gyűlését is legelőször tartotta meg, 
nehogy azt fogják rá, hogy kicsinysége érzetében sze-
rénykedik. De nincs is rá oka. Nézzük csak a gyűlés 
színhelyét, oly imposans egy épület (színháznak készült, 
de dobra került s ol) an theologia lett belőle — a színte-
remből egy hatalmas ima- s alkalmilag gyülésterem, a mel-
lék helyiségekből alkalmas tantermek — hogy mondva 
sem csinálhattak volna különbet), büszkén nézhetne rá egy 
„két millió lelket számláló ref. egyház* ís, pedig népessége 
csak 173,982 lélek 549 gyülekezetben. Még a szabad 
egyháznak sincs különb theologiája, pedig ez is nagyon 
szép. Szeretném eltolni az egyiket Budapestre, a másikat 
Debrecenbe, hogy . . . .? lenne belőlük egy egy prot. 
magy. egyetem. Hasonlatosképen a cassáját, melybe 
1843 óta 8.819.970 font sterling vagyis nem kevesebb 
mint 207.027.640 forint folyt be (ebből még mi segít-
hetnénk az államon), és csak a mult évi bevétele 383.004 
font (4.596.048 frt körül o. é). Igy aztán megérti az 
ember azt a következetességet, midőn azt mondja, hogy 
az államtól elvileg nem fogad el semmit; mert a szabad 
egyháztól csak ebben különbözik : a szabad egyház azt 
mondja, hogy függetlensége épségben hagyása mellett kész 
az állami egyházzal az állam nyújtotta előnyökkel osztoz-
kodni. Egyházkormányzata a szabad egyházéval egy, 
azzal a kis különbséggel, hogy az egyesült presbyteri 
egyhazban a gyülekezetek—számra kevesebb lévén — csak 
presbyteriumokra vannak beosztva, s következik a leg-
felső fórum a svnodus, mig a szabad egyházban a gyü-
lekezetek presbyteriumokra (egyházmegye nálunk), a 
presbyteriumok ismét több synodusra (megfeleld nálunk 
az egyházkerületnek) s ezek után következik a legfelső 
fórum a General Assembly, és hogy az egyesült presby-
teri egyház synodusába minden egyház lelkésze, mig 
a szabad egyház General Assembly-jébe csak minden 
harmadik egyház lelkésze juthat be a megfelelő számú 
presbyterekkel. 

Ha az egyház május 2—io-ig tartott synodusát 
végig kisérnők, beláthatnánk az egyház belsejébe is, 
hogy mily derék ügybuzgó vezérférfiak, kik közül csak 
névleg is megemlítem Dr. Caldenvood, Principal Cairns, 
Rev. Clark (jelenleg a synodus elnöke—Moderátor), Dr. 
Ilutton, Dr. Kennedy s Dr. Ker a lelkes professor, ki 
ihletett előadásaival képes extasisba hozni tanítványait; 
mind oly nevek, melyek más egyházak körében is tisz-
telettel s elismeréssel említtetnek ; s ezeken kivül számo-
sak, mily behatólag tagolták ez egyház fontosabb kér-
déseit, mint az egyház alapelveinek kifejtése, továbbá a 
közerkölcsiség, theologiai képzés, az ifjúság gondozása, 



a bel- és kül missio, de ugy nagyon is hosszura nyúlna 
tudósításom. 

A cseh ref. egyház is küldött képviselőket, Cisar 
és Káspár lelkészeket a gyűlésekre, kik a synoduson is 
megjelenvén, felszólittattak, hogy tartsanak beszédet a 
következő bevezetés után : 

,Az egyetemes presbyteri zsinatokra a Britt-Con-
tinental egyházbizottság által beadott jelentésből kitű-
nik, hogy a Cseh egyháznak más egyházak rokonszen-
vére igénye ismeretes. Huss János és Prágai Jeromos 
bizonyságtétele s dicsőséges halála; a polgári jogok, kü-
lönösen az urvacsorai kehelyhezi jog melletti küzdelem ; 
az érdekes egyház az egyesült testvérek (fratres uniti) 
keletkezése, melynek egyházszervezete, tana, isteni tisz-
telete a miénkhez hasonló, melyből támadt később a 
morva missiovállalat; a kegyetlen üldözések, miket a 
cseh és morva hitbuzgó atyafiak századokon át szenved-
tek ; a ref. hit teljes számkivetése (1621); a hosszan 
tartó feszült viszony, jezsuita beiolyás alatt tűzzel vas-
sal irtása minden protestáns véleménynek ; a kis egyház 
csudas'.eru feltámadása 1781-ben, mikor II. József a türelmi 
rendeletet kiadta; az isteni bölcs berendezés, melynél 
fogva néhány magyar lel ész önfeláldozó szívessége által 
a maradék összegyűjtetett s tekintélyes számú gyülekeze-
tek alakíttattak s szerveztettek; a komoly s tevékeny 
szellem újra ébredése, az ujabb időben az eh. egy részében 
uj egyhazak alakítására, missio állomások, seminariu-
mok, vasárnapi iskolák megnyitására vezetnek ; az egy-
ház önkormányzati jogának megszorítása érzékenyen 
akadályozza annak működését és terjedését; — mind-
ezen általanos érdekű s nagy fontosságú tények megér-
demlik, hogy a mas egyházak rokonszenvét a Cseh és 
Morva egyházak felé fordítsák.* 

IC bevezetés után szólottak a cseh ref. egyház 
küldöttei. Hogy egyházuk némi bizalmat és erőt nyerjen, 
felhívtak a synodust, hogy a f. évi oktober hóban a 
türelmi rendelet emlékére Csehországban tartandó szá-
zados ünnepélyre deputatiókat küldjön. A statisztikai 
jelentésből kitűnik, hogy 1880 ban a cseheknek volt 47 
ref. egyházuk 5 filiával és 68000 lélekkel, 50 lelkészszel; 
a morváknak 22 ref. egyházuk, 3 filia 41,000 lélekkel, 
összesen 109.000 ref. 1. 69 egyház, 8 filia A lutheránu-
sokkal együtt Cseh- Morvaországban 154.000 lélek. 

Egy társulat alakult itt, az evangéliumnak Cseh-
országban terjesztésére, melytől 1880 febr.-tól 1S81 feb-
ruárig 3890 frt 57 kr. segélyt kaptak. 

Az állami egyház mellett van az allam hatalma 
és tekintélye, úgy hogy az arisztokratia befolyásánál fogva 
Skócia aristokraticus egyházának nevezhető. A szabad 
egyházzal egy időben május 19-én kezdte meg gyűlését. 
Ez alkalommal külső fölénye abban nyilvánult, hogy a 
dolgok látványos oldalát szolgaitatta. 

A gyűlést megkezdő nap a hatóság által ünneppé 
tétetett, minthogy ez egyszersmind a királynő születés 
napja. A királynő képviselője a magas Commissionarius 
ö kegyelmessége először a Holyrood Palaceba, az ős 

skót királyi palotába ment a szokásos szertartás végzé-
sére. A trónteremben fogadta a különböző testületek-
tisztelgését. Innét különböző jellegű kíséretével — ő 
maga az állami fényes fogaton — katonaság, huszárok, 
katona-zene, ágyúdörej, rengeteg néptömeg között ment 
a főtemplomba. Itt a királyi jelvények az oszlopokon, 
s a High Commissioner közelebbi kíséretével külön 
emelkedettebb padban elfoglalták helyöket, közben kon-
dorhaju apródok presentáltak. Az egész közönség figyelme 
feléjök fordult, mígnem felhangzott a gyönyörű ének : 

Ragyogj az éjben nyájas fény reám 
Vezess engem 

Sötét az ég s oly messze van hazám 
Vezess engem. 

A fény eltörpült az egyszerű református isteni 
tisztelet méltósága mellett. A leghatalmasabb birodalom 
királynőjének képviselője együtt imádkozik, együtt épül 
a gyülekezettel csak azzal a joggal, mint akármelyik 
egyháztag. Dr. Watson tartott egy épületes s a körül-
ményekhez alkalmazott beszédet I Cor. XIV. 12 felett. 

Isteni tisztelet végeztével a közelfekvő gyűlés he-
lyére vonultak, hova megérkeztöket hatalmas ágyúdörgés 
jelentette. A gyűlésteremben a Lord High Commissio-
nert felallva fogadták, ki magát jobbra s balra meg-
hajtván a trónemelvényen helyet foglalt. Elnökválasztás 
után felolvastatott a királynő következő tartalmú levele: 

„ Főtisztelendő stb. 1 Üdvözlünk benneteket. Üd-
vözöljük egyetemes értekezletetek ez évi gyűlését; meg-
újítván Skótia egyháza iránti királyi jóindulatunk bizto-
sitékát, loyálitásaban és személyünkhözi ragaszkodásában 
helyezett bizalmunkat s azon lelki aldásróli tudomásun-
kat, mely lelkészei működése folytán népünkre áradt. 
Alázatosan esedezünk, hogy Isten áldása kisérje tanács-
kozásaitok folyamát. Meg vagyunk győződve, hogy 
tanácskozástok, mint eddigelé, előrelátás s keresztyéni 
szeretet lelke által vezettetik s a nép legfőbb javára tör-
ténik. Bizodalmunk vagyon benne, hogy egyhazatok 
hitbuzgó lelkészeinek munkája Isten kegyelme altal 
gazdag gyümölcsöt terem a bűn és gonoszság kevesbe-
désében, a szomorodottaknak vigasztalás és remény 
nyújtásában, az igaz vallás és erény előrehaladásában. 
John Campbell Aberdeeni grófot, igazán meghitt, s iga-
zán szeretett unokatestvérünket választottuk , hogy 
gyűléseteken személyünket képviselje; ismerve egyháza-
tok iránti örökölt rokonszenvét, nem kételkedünk, hogy 
szíves támogatásra s közreműködésre talál, s így Isten 
szent oltalmába ajánlva szíves Istenhozzádot mondunk. 
Kelt udvarunkban St. James en 1881. máj. 16. Uralko-
dásunk 44-ik évében. O Felsége a királynő meghagyá-
sából W. V. H.* Ezután a Commissionarius előadván 
küldetését, a királyné szándékát a presbyteri kormány-
forma megtartasat illetőleg és hogy a királynő mint 
eddig a Highlandi és szigeti lakók közötti vallásos is-
meret terjesztése céljából 2000 fontot legk. adomá-
nyozott. 



Tovább azonban itt sem időzhetünk, mert amoda 
át — csak egy utca választja el a szabad egyház gyű-
léstermét az állami egyházétól — oly nagy tolongás van, 
hogy az ember be sem jut, ha nem iparkodik. A sza-
bad egyház gyűlése mindig a leglátogatottabb szokott 
lenni. Jegyet nemtagoknak pénzért s így is csak na-
gyon megválogatva adnak; úgy hogy már az ilyen 
magam forma a legmagasabb helyre jut, hova a tüzes 
beszédek már eredményestül együtt jutnak, értve a 
roppant hőséget. Azonban még itt is boldognak érezte 
magat, a ki Smith professor ügyének tárgyalása alatt 
csak egy botnak való helyet is elfoglalhatott. Igen, 
mert sokan még reggeli 6 órakor beülnek, bár a gyű-
lés csak II-kor kezdődik; voltak, kik élelmiszerekkel 
ellátták magokat s ott várták meg a másik gyűlés kez-
detét, némelyek ott is háltak, csakhogy biztosítsák ma-
goknak a helyet. Knnek oka első sorban természetesen 
a nagy érdeklődés s másik, hogy több jegyet eladnak 
mint helyet. Ez volt az oka, hogy egyszer kinnreked-
tem ; láttam, hogy hiába ott a rendőr; mert nála nél-
kül sem lehetne behatolni, erről tanúskodott az Irelandi 
presbyteri egyház két deputátusának sikertelen küz-
delme. Ember ember hátára tapadt, szerencsés volt, ki 
csak fejét is bedughatta. Az Assembly Ilall hasonlatos 
volt egy nagy méhkashoz rajzáskor, az ajtókból az ud-
varra, utcára kinyúlt egy egy darab a szabad egyház-
ból ; allegoricus kifejezése az egyházba be nem fért 
missiónak, gondolám akkor, hanem most midőn az egy-
házat szakadás fenyegeti, latom, hogy itt is alighanem 
azt jelentette, mint a méheknél (mert ezt a skót népet 
lehet igazán a méhekhez hasonlitani), hogy az egyház 
„ereszt."1 

A gyűlés menete a következő volt : 
Első nap, maj. 19-én, mint a gyűlést megnyitó 

napon, tárgyalásba nem bocsátkoztak; hanem istenitisz-
telet tartatott, mely után az elnök, a Moderátor válasz-
tása következett. A General Assembly tagjai, ugy az 
elnök is minden évben változnak. Dr. Main a visszalépő 
Moderátor gyakorolván utolsó jogát, kinevezte utódjául 
Dr. W. Laughtont, greenocki lelkészt, kit a gyűlés egy-
ha ngulag elfogadott. Dr. Eaughton egy hosszú, tartalmas 
beszéddel foglalta el székét, irielyből mint az egyházat 
jellemzőket jegyezzük fel a következőket: „38 év mult 
el, mióta a szabad egyház lemondva az állam által nyúj-
tott előnyök- és szabadalmakról, önálló helyzetét elfog-
lalta . . . Akkor (kezdetben) az egyház szellemi életének 
olyan jelét adta, mint a minőt az a nemzetség nem 
mutatott fel az előtt s bajosan mutat e;:után Eredmény-
ben felülmulta a legvérmesebb várakozást. Nem csuda, 
hogy sokan, kik ez idők emlékével birnak, csüggedéssel 
tekintenek az egyházra, mint az ma áll. Ezek előtt az 
egyház állapota rosszra fordultnak tűnik fel. De ez alap-
talan. Az az enthusiasmus, mely az egyház első éveit 
jellemzi, kivételes volt. A ker. egyház minden korban, 
kivált szellemi élete és tevékenysége legfontosabb moz-
zanataiban mutat fel ily fokozatos apalyt és dagályt, a 

miből mi is vonhatunk le némi tapasztalást. Az egyház 
rendkívüli eredménye bámulatba ejtett bennünket s még 
inkább a külvilágot. A politicusok közül némelyek mel-
lettünk, mások ellenünk beszéltek, de mindenesetre nagy 
figyelmet keltettünk. Itt volt a veszedelem. A sikamlós 
helyzet elbizakodottakká, dicsvágyókká lett bennünket; 
Érdemünkön feliil emeltettünk, majd megaláztattunk; 
illik, hogy alázatosak legyünk . . . . (Szólt az egyházak 
közti s a vallas és tudomány egymáshozi viszonyáról).. 
A kor szelleme ellentétben az evangélium szellemével 
igen gyakran fenyegetőleg foly be az egyház hitére. 
Vannak egyenes támadások, mint a hitetlenség minden 
alakbani terjesztése . . . . Sokan vélik, hogy tudomány 
és kijelentés oly határozott és szükségképeni ellenmon-
dásban állanak, hogy egyik kizárja a másikat . . . A 
tudomány vívmányai s a kijelentett vallási igazságok 
között nem lehet valódi ellenmondás. A természet he-
lyesen értelmezve sohasem mond ellent a helyesen ma-
gyarázott „írás*-nak, hanem mindegyiknél vannak félre-
magyarazások. Felvilágosult hit sohasem zavartatik meg 
a tudomány bármely ágában tett előrehaladás által . . . 
Zavaró befolyást gyakorol épen sokakra, a mit ők a 
tudományos felfedezések előrehaladásáról — tán igen 
hiányosan tudnak; igen logikátlanul azon következ-
tetésre vezeti őket, hogy nem tudnak és nem tud-
hatnak semmit az anyagi világegyetem körén kivül 
— semmit a mi nem esik azon physicai törvényrend-
szer keretén belől, a mit ők természetnek neveznek — 
semmit, csak a mi tudományos módszerrel széttagolható 
és meghatározható. Ez a mai kor natüralisticus iránya, 
mely félre löki a természet felettit, mint előttünk is-
meretlent s ismerhetetlent, mely nem máshova mint a 
materialismus theoriajára vezet bennünket. Materialismus 
a mai koi' speculativ gondolkozás és vélemények iránya. 
A mai kor a kételkedések kora. A kételkedés nem baj, 
ezen keresztül kell esni, hanem ugy látszik, hogy ma 
mar célzatosan a tömegeket bátorítják a kételkedésre, 
gyönyörködnek benne, sőt nagyra vannak vele, mintha 
ez volna a divat . . . Készen kell lennünk a veszélyre, 
mely fenyeget . . . . 

De van sok reményteljes és bátorító az egyház 
mostani életében. Vallásos kérdések mind nagyobb 
mérvben keltik fel a figyelmet, inkább mint valaha a 
reformatio óta. Ha e kor a kételkedések kora, de bi-
zonyára nem a közönyösség kcra. Ebben van némi 
biztató, de mindenek felett bátorít azon tapasztalat, hogy 
egyházunkban van szellemi élet. Hogy történt, hogy a 
h'tetlenség áramlata, mely ez országot az utóbbi század-
ban fenyegette s később Pain és követői irataiban nép-
szerű alakot nyerve ugy látszott, mintha övé lett volna a 
diadal; honnét van, hogy végre megakadályoztatott folyá-
sábaníNem másként, mint az egyház életének újra ébredése 
által, azon újra ébredés által, mely Wesley és Whitefield 
által megindítva fokozatosan áthatotta Britannia min-
den egyházát; forrása lett mindazon ker. vállalatok- és 
emberbaráti szeretet nagy munkájának, mely e századot 



az egyháztörténelemben emlékezetessé tette. És másfelől 
honnan van, hogy a hitetlenség oly nagy előhaladást 
tett az utóbbi században mint Franciaországban, gátot 
nem talalva tetőpontját érte s rettenetes diadalmat ülte 
a francia forradalom zavaraban ? Mert ott nem állt fenn 
egy eleven egyház. A ref. egyház porba tiporva, 
a katholicus egyház csirájaban megromolva, ezt nem 
lehet feledni soha . . A legnagyobb veszély az egyház-
ban szellemi élete hanyatlásában van. Midőn hiányzik 
az eleven hit, meleg szeretet, a komoly s önmegtagadó 
buzgalom, ekkor bizonyára készen áll az út a hitetlenség 
diadalmara, de addig nem. Hogy még nálunk van élet, 
nincs kétség. Üly sok derék hivatott szorgalmas munkás 
itthonn és künn. Mig ily nyiltan mutatkozik élet s ily 
alakokban, adjunk hálát Istennek s vegyünk bátorságot.4 

Felemiitette a sikamlós kérdést, melynek megoldasa a 
jelen gyűlésre var, béke és igazság szeretetére intette 
a tagokat. 

Bemutattatott az uj Testamentum újonnan átdol-
gozott kiadasa, melyet ugy itt, mint a többi egyházban, 
örömmel fogadtak. A gyűlés imával zaratott be. 

Másnap május 20-án az első órát ahitatoskodásnak 
szentelték. A vallás és erkölcsiség állásáról adott jelen-
tés képezte a gyűlés tárgyát. 

A jelentés rámutat azon ijesztő tényre, mely or-
szágszerte a törvénytelen szülöttek számának a törvényes 
szülöttekével összehasonlításából kitűnik. Egy másik 
bajnak említi a profanismus nagy elterjedését, mely 
félre vezeti az ifjakat. A baj fő okának állítja, hogy a 
szülők nem adnak kellő vallásos nevelést gyermekeiknek. 
A jelentéstevő Mr. Mackenzie felhívja lelkésztársait, hogy 
beszéljenek gyülekezeteikben nyiltan, hogy ne hasonlít-
sanak azon paphoz, kit gentlemannak tartottak, mert 
sohasem szólította gyülekezete tagjait bűnösöknek. 

Mr. Wilson kiemelte e kérdés fontosságát s azon 
óhajtással zarta be beszédét, hogy az előkelőknek, kik 
Skóciában nagy tiszteletben tartatnak, kellene a lelké-
szekkel kezet fogva jó példával előlmenni, (hangos tet-
széssel fogadtatott). 

Az esti gyűlés tanácskozását a zsidók megtérítése 
képezte. 

Dr. Moody Stuart kimerítő jelentést adott az egy-
ház missiói működéséről a zsidók megtérítését illetőleg. 
A financialis jelentésből kitűnik, hogy a jelen évben e 
célra 4183 font sterling folyt be s a kiadás 4395 font; 
3130 fontot fordítottak uj missió épületekre Konstanti-
nápolyban. A jelentésbe bocsátkozva mondta, hogy : 
Izrael udve keresésénél bírják az alapot, melyre építse-
nek az isteni ígéretben, a keresztyén egyház legsürgő-
sebb követelményében s a legmagasabb önérdek bizto-
sitasaban. A múltban ugy, mint a jövőben más nemzetek 
elpusztulhatnak a föld színéről ; de Izrael, mely mindenek-
felett nyomatott és folytonosan végkipusztulással fenyeget-
tetett, megmaradasanak biztositékát bírja azon Ígéretben, 
hogy , egész Izrael meg íbg valtatni.* Ugy latszik, mintha 
Izrael elpusztíttatott volna a sokféle üldözések altal s 

mintha hitetlenségükben elvesztek volna. Mondtak, hogy 
ha Izrael nem üldöztetett volna, jóindulattal bántak volna 
vele, régen beleolvadt volna a többi nemzetiségbe; de 
akar elpusztíttatik, akár beolvad .hitetlenül*, Izrael mind-
két esetben elveszett, de meg nem váltatott, és Istennek 
bizonyos Ígérete az volt, hogy Izrael végre „meg fog 
valtatni*, és ők ezzel az Ígérettel fogtak missiói inunka-
jokhoz. Az utóbbi időkben jóindulattal bántak Izraellel 
nyugoti Európában mint Amerikaban s eredménye lett, 
hogy növekedtek számban, vagyonban s hatalom-
ban. S velők együtt csökkent a vallásos hit s a hi-
tetlenségbe sülyedt. Egy amerikai rabbi panaszko-
dott, hogy anyak s gyermekek elfeledték az imád-
kozást, hogy a szombati szünet búcsút vett tolok, a ke-
gyesség virágai elhervadtak s a vallas a fagyponton 
van s a felvilágosult zsidók atheisták. Egy berlini zsidó-
ellenes mozgalom vezetője mondá, hogy a zsidó sajtó a 
gyűlölet lelkét leheli minden keresztyén ellen és hogy 
Németországban a zsidók a keresztyén hit lerombolói s 
hogy az ő sajat hitök egy fekete lap az O és Uj Tes-
tamentum között. A zsidók kiszívták a nemzeti vagyo-
nosság s erő gyökerét. Höcker berlini udvari lelkész egy 
zsidóellenes beszédét egy képpel fejezte be, melyben 
Németországot egy holttesthez hasonlította egy zsidó-
kör felügyelete alatt. „A post mortem vizsgálaton utol-
jára a test körül jelen volt a körorvos, az ügyvéd, a 
sebész s a hivatalnok — mind zsidók, csak a holttest 
volt német.* (Kacaj.) Tekintve ezen ellenséges indulat 
kitörését a komolyabb zsidók ugy tekintik a zsidóelle-
nes izgatást, mint a mely épen jókor jött, hogy a zsi-
dókat a hitetlenségbe sülyedéstől visszatartsa s testvéri 
összetartásra terelje őket. Eddig Isten előrelatasa őrkö-
dött Izrael felett, megállította az üldözést, midőn az 
végkiirtással végződött volna, s felujjitotta ismét, midőn 
a jóllét vallasos közönyösségre és hihetetlenségre veze-
tett volna. A zsidók megtérítését követeli azon hiány, 
mely a ker. egyhazban van az „idősebb testver távol-
léte miatt. Mert valamint nagy volt az ür az atyai ház-
ban, midőn az „ifjabb testvér* távol volt, ugy még min-
dig nagy az ür az Isten családjában, míg az idősebb test-
vér kivul van az atyai hajlékon. Jézus Krisztus volt a 
sarkkő, melyen zsidó és pogány valának egyesitendők. 
Érezniök kell, hogy e nagy ür az atyai hajlékban a 
miatt van, hogy Judah erőssége épitetlen maradt ; mert 
midőn az urnák meg kellene dicsőségében jelenni, az 
volna nevének hirdetése a Sionon s magasztalása Jeru-
zsálemben, ha népes nemzetek s királyok, kiralyságok 
egyesülnének magasztalni az urat, az épület akkor te-
tőztetnék be s növekednék az ur szent templomává. 
(Helyeslés.) A zsidók megváltását nemcsak az ur dicső-
sége, hanem saját érdekük, az egész világ érdeke meg-
kívánja, s komolyan utána kell látni, hogy az ur határo-
zott ígérete szerint „életet vegyenek a halottból.* A zsidók 
hirtelen hatalmas nemzetté nőnek, s növekedésük tudata-
val birnak s büszkék rá. A zsidók történelme ugy lát-

I szik különböző utakon nagy események felé siet, mi 



arra int bennünket, hogy a keresztyén egyház számára 
elérkezett az idő, felébreszteni azon igényeket, melyekkel 
Izrael gyermekei üdvözlésükre nézve birnak. Amsterdárn-
ban egy nagy gyémánt-műhelyben 400' ember viszi a 
munkát, mind zsidó. A legmagasabb emeleten a legna-
gyobb világosságban a legjobb szemű fiatalok metszik a 
gyémánt szinét gyémánt vésővel, az alacsonyabb eme-
leteken az idősebbek csiszolják erős gépezettel gyémánt 
porral. Az érdekes tárgyak között mutatnak egy nagy 
gyémántot, melynek nem tudják hasznát venni, mert ez 
keményebb mint bármely kő a világon, nincs ember 
ki képes volna akár metszeni akár csiszolni. Ez az mely-
ről Zakariás próféta mondja: „íme megkeményítették 
szívöket mint egy gyémánt kő.* De midőn Izrael meg-
szabadul a kegyelem által ugyanez a próféta változtatja 
a képet s nem a kő keménységét, hanem a brilliánt 
ékszer szépségét tulajdonítja néki.* Az ur az ő istenök, 
megszabadítja őket mint az ő népe nyajat, mert mint 
a korona ékkövei felemeltetnek az ő orszaga díszéül.® 
(Elénk helyeslés.) 

(Vége következik.) 

A.prósá.g-ok. 

Hogy mi következménye szokott lenni a butaságnak, 
meg a fanatismusnak, kivált ha még a főbbektől is 
bujtogattatik, fájdalmasan bizonyítja az a botrányos ese-
mény, mely Siciliának Marsala nevű városában történt. 
Március hó 4-én egy felbőszült tömeg a Wesley-féle pro-
testáns templomba rontott ; az istentisztelethez tartozó 
targyakat összetörte, az utcán rakásra hányta és meg-
égette. A lelkész is csak ugy menekülhetett meg, hogy 
magát a templom padlásan elrejtette. Egy távirat azt 
is jelenti, hogy a tömeg ezután elment a maga templo-
mába, a hol a klérustól absolutiót kapott. 

Egyébiránt ez az ügy megfordult már az olasz 
parlamentben is. A ministert interpellálták, s az kijelen-
tette, hogy szerzett adatai szerént a botrány nem 
előre kifőzött terv folytán jött létre. A főbünősök elfo-
gattak s szigorúan fognak büntettetni. 

- * 

Olaszország népessége az utóbbi népszámlálás sze-
rint igy áll: 35.356 zsidó; 58.651 protestáns (öszevéve 
a waldensiseket, luthránusokat, kálvinistákat, episkopa-
lisokat); 44.567. felekezet nélküli és 25.662.580 ka-
tholikus. 

Ne feledjük azonban, hogy a statistikai fölvétel 
Olaszorszagban nem csalhatatlan, mint a papa, s hogy 
a minoriták számai nagyon változók. 

* 

Londonban van 2084 helyiség, melyekben a cul 
tus tartatik, és pedig: anglikán 911; más protestáns 
1070; katholikus 103. Hol van ehhez Róma 305 temp-
loma ? Igaz, hogy Rómának alig van 200.000 lakosa, mig 
Londonnak közel 4 millió. 

A londoni egyetem előtt közelebb különös ifjú 
tette le vizsgáját; a hozzá intézett kérdésekre élénken 
és szabatosan megfelelt, a francia és angol nyelven kívül 
a mértanból, számtanból, vegytanból, történelemből stb 
Az ifjú Earrar vizsgaját csak azért említjük meg, mert 
az illető még csak 19 éves és süket-néma. Az ő vizsgája 
diadala volt az uj módszernek, mely jelek helyett 
articulalt nyelvvel tanit. 

* 

Indiaban az első benszülöttet 1811-ben keresztelte 
meg Carey ; ma már — tehát 70 év múlva - van az an-
gol Indiaban 500.000 protestáns. 

# 

Hogy minő gazdag és jólelkű emberek lakhatnak 
New-Yorkban, megítélhetjük a Christian Advocat egy 
számából, mely a mult évi kegyes adakozásokról emlé-
kezik. Többen vannak, akik egy millió francot; nagyon 
sokan, a kik 100—500 ezer francot adomanyoztak. Egy 
washingtoni bankár néhány év alatt 45 millió francot 
adományozott jótékony célra. 

* 

Spanyolországban egy törvényszék nem hallgatta 
ki egy ügyvéd védbeszédét azon okból, mivel „az ügy-
véd rationalista levén, mint ilyennek sem minősége, sem 
képessége nem lehet arra, hogy keresztyen államban, 
bármely törvényszék előtt védelmezhessen valakit.* 

No, ennyire csak nem jutunk a felekezeti jog-
egyetemekkel. 

* 

Az ilyen felfogás nem csuda, midőn még egy püs-
pök is így ir (Szt. Lajos, Egyesült allamok): „Elismeri 
jük, hogy a kath. egyház türelmetlen, azaz, hogy min-
den hatalmában alló eszközt felhasznál a tévely és a 
vétek kiirtására. Ez a türelmetlenség rendes következ-
ménye aZ ő csalhatatlanságának. Egyedül a kath. egy-
háznak van joga türelmetlennek lenni, mert egyedül az 
övé az igazság. Az eretnekséget méltán tekinti olyan 
súlyos bűnnek, mely halalt érdemel. Az egyház meg-
sziveli az eretnekeket ott, a hol kénytelen s ellenök fel 
nem léphet, de gyűlöli őket halálosan s minden erejét 
felhasználja azok megsemmisítésére. 1 la majd egykor a 
katholikusok leendnek többségben, a mi elébb utóbb 
bekövetkezend, akkor vége leend a vallási szabadsagnak. 
Még most csak azért nem üldözzük az eretnekeket, mert 
erre gyöngék vagyunk s az egyháznak többet ártanánk, 
mint hasznalnánk.* stb. 

Mexiconak egy allamában az egyházi hatóság excom-
municálta a kormányzót és a hivatalnokokat, mivel a 
varosban engedélyt adtak egy protestáns templom épí-
tésre. Ez aztan a setétség küzdelme a világossággal, a 
halaié az élettel. 

A Renaissance után Iletesy Victor, 
lelkész. 



M I S S I O ÜGY. 
Az egyetemes protestáns egyház missió-

munkálatai. 
Edinburg, 1881, márc. 24. 

A s/.ent-lelek isteni ereje az első keresztyén gyü-
lekezet harorn ezerét szent lelkesedéssel tölté el. Ez a 
szent lélek ma mar 390 millió embert vezérel, s az 
evangyeliumi világosság ma mar milliókat boldogit, és 
hatalmasan löveli szét üdvsugarait azon 1,035 millió 
táborába is, kik ma még idegen isteneknek hódolnak, 
bálványok előtt esdekelnek, s nap, hold, csillagok, tűz, 
viz, föld, állatok stb. imádására nyitják fel ajkukat. 
Munkál, hatalmasan munkai az evangyelium világa min-
denütt a föld kerekségén, künn és bent, keresztyének 
és pogányok között, kiknek még igen kevés vagy ép-
pen semmi fogalmuk sincs sem üdvről, sem az üdv 
dicső fejedelméről, sem csudatetteiről, sem megváltásuk-
ról, holott az angyali ének nekik is örömet hirdet, 
örömet, mely az egész népnek öröme lészen. 

Az első ker. gyülekezet három ezere ma már 390 
millióra növekedett, mely szám 34 millióval több mint 
negyed része a föld összes lakosságának, 1425 milliónak. 
A szám meglehetős nagy, s ha a keresztyénség tüzzel-
vassal pusztítására visszagondolunk, meg is lehetünk 
vele elégedve, de hat hol van az egész népnek öröme, 
hány millió lelket tart még bilincselve a szolgaság kí-
nos járma és a tudatlanság? Fájda lom! ezeknek száma 
háromszor annyi, mint a keresztyéneké, vagy is 390 
millió keresztyénnel szemben ma all nem kevesebb, 
mint 1035 millió nemkeresztyén, pogány, buddhista, 
mohainedan és zsidó. 

Ezen óriási számhoz Ázsia maga 816 millió lélekkel 
járul, azután jön Áfrika 196 millióval, míg Európa csak 
1 1 millió, Amerika 10 millió, Ausztrália 2,700.000 nem-
keresztyen leiket számlálnak. Az 1035 millió nem-ke-
resztyénből : Mózesvallásu 7 és fél millió, Mohamedán 
170 millió, Bráh ma vallása l 77 millió, Buddhávállásu és 
Confucius-követo 503 millió, s 178 millió pogány. 

De lássuk a keresztyének számát s a különböző 
ker. egyhazakat : 

A 309 millió keresztyénhez Európa maga 297 
millióval járul, azután következik Amerika 76 millió, 
Ázsia 12 millió, Áfrika 3 millió, Ausztrália 2 millióval. 
\ allasra nézve így oszlik meg a ker. száma. 

A 390 millió keresztyénből, 190,315.000 róm. kath. 
(Európa 150,223000, Ázsia 1,429.000, Áfrika 669.000, 
Amerika 37,540.000, Ausztralia 454.000) 115,218.000 
protestáns (75,124000 Európában, 700.000 Ázsiában, 
740.000 Afrikaban, 37,110.000 Amerikában, és 1,540.000 
Au.wtraliaban), 77,958.000 görög-kath. (71,588.000 Európá-
ban s 6,370,000 Ázsiában), 4,589,000 örmény, kopt és abes-
színiai egyháztag(Európaban 255,000, Azsiaban Örményor-
szág 2684.000. Áfrikaban Abissinia 1,650.000) és végül 3 
millió másnevezetu keresztyen. Hagyjuk most a többi 

keresztyén egyházat, s lassúk csak a protestánsokat. 
Láttuk, hogy minden üldözés dacara is, hogy all ma 
mégis a protestáns egyház, és hogy mit tesz a hittérí-
tés nagy mezején Krisztus szent ügyének előmozdítása 
és a keresztyén egyház diadalra juthatása érdekében ? 

Mint emlitém, a protestánsok száma ma — a leg-
újabb számlálások szerint — 115,218.000. Ez összegből 
Európára esik 75.l24.oooaz az Európa lakosságanak csak 
negyedrésze protestáns, míg három negyedrésze katho-
likus. A protestánsok száma Európaban igy oszlik meg : 
Nagy-Brittania 28 millió, Német-birodalom 27 millió, 
Svéd- cs Norvégország 5 millió, Magyarorszag 3,200.000, 
Oroszország 3 millió, Hollandia 3 millió, Helvetü 1,700.000, 
Franciaorszag 1,500.000,*) Dania 1,400,000, Ausztria 
500.000, Olaszország 60,000, Belgaorszag 16.000, Ro-
mania 15.000, Horvát-Slavonország 18.000, Spanyolor-
szág 4000, Portugallország 1200, a maradék a dunai 
fejedelemségekben, majd Török- és Görögországban. 

Európa után következik Amerika, hol a protes-
tánsok szama 37,110.000. vagy is 430.ooo-rel kevesebb, 
mint a katholikusok szama ugyanott. E számból a legna-
gyobb rész az Egyesült Államokra esik, de igen szep 
számmál vannak még a protestánsok Kanadaban, vala-
mint a ny. indiai szigeteken, közép- és dél-Amerika 

_egyes államaiban és Grönlandban is. 
Azután jön Ausztrália, hol a protestánsok szama 

1,544.000, vagyis közel 4-szer annyi, mint a katholiku-
soké ugyanott. E számhoz járulnak a voltaképeni 
Ausztrálián kivül uj-Guinea, a pápuák földe, Uj-Seeland, 
Tarmánia, Uj-Brittania, Uj-Kaledonia, és az Uj-IIebridak, 
Fidzsi, Sandwik, Barátság, Tarsasag, Salamon, Tahiti, 
Karolina, Marshall, Hervey, Samoa, Havaii, Bank, Santa-
Cruz stb. szigetek, melyek közül némelyek csaknem egészen 
protestánsok. 

Ausztrália után jön Afrika, hol 740.000 protes-
táns lélek van 669.000 római- és görög katholikusok mellett, 
(e mellett 1,650.000 abesszíniai keresztyén).—Afrikaban 
legtöbb protestáns lélekkel találkozunk a Baszutó-földön, 
Foktartományban, Transvaalban, a zuluk és kafferekfóidén, 
Natálban, Livingstoniaban, Libériában, az arany parto-
kon, Sierra Leonaban, Joruba és Namaqua államokban, 
vannak azutan még Athont, Daliomey, Angola, Abo-
mey államokban és Sofala, Mozambique földén is, és 
Afrika északi lészen, különösen Egyiptom két fővarosá-
ban szép számmal, úgyszintén Algírban és Abesszinia-
ban; valamennyinek koronája azonban Madagaskar 
sziget-allam, hol a protestánsok szama közel 400.000 s 
maga a királyné Il dik Ranóvalómanjaka is protestáns. 

Végül jön Ázsia, mely dacara óriási népességé-
nek, csak 12 millió keresztyén lakost számlál, s ebből 
700.000 protestáns Legnagyobb számmál vannak a protes-
tánsok Indiában, közel 500.OOO, ezenkívül Chínaban és 
a chmai tartományokban összesen 30.000, Ázsiai Török-
orszagban 20.000, Persiaban közel 10.000, Ceylon szige-

*) Némelyek szerint kevesebb, némelyek szerint tobb. 



tén 30.000, Japanban 5000, Birma államban közel 
80,000. Végül Borneo, Sumatra, Java, Celebes, Minda-
nao, Magindanao, Formoza, Molucca szigeteken össze-
sen mintegy 150.000, melyből azonban vagy 100.000 
Ausztráliához tartozik. 

íme ide jutott a protestántismus még csak alig 
3 — 4 száz éves fennállása óta, vagyis helyesebben, a 
mult század végén megkezdett missiói mozgalmak óta. 
A mult században még a protestantismusnak is küzdeni 
kellett, küzdeni saját léteért, s így a külmissióra nem gondol-
hatott ; de amint lehetett, azonnal a kiilcselekvés te-
rcre lépett, s hogy nemes hivatásának eleget tegyen, 
kezébe vette az igazsag zászlaját, elindult a pogányok 
taborába, hogy megismertesse velük az evangyéliumnak 
éltető szavait, és hogy terjessze az evangyeliom dicső 
világát minden népeknek, kik e földön lakoznak. 

A protestáns államok minden lehetőt megtesznek 
a protestántismus terjesztése, felvirágzása érdekében nem 
csak idehaza, hanem Európa határain kivül is, Moha-
med és Buddha híveinek táborában is. A roppant gaz-
dag Anglia, mint vezér, mint útmutató megy elől s 
utána következnek Amerika, a kis Skócia, Hollandia, 
Poroszország, Wiutemberg, Helvetia, Dania, Svéd-Nor-
végórszág, Finnország ; sőt még Franciaország, Írország, 
Madagaskár, Tinnevelly állam (Indiában 1 20 ezer prot.), Ka-
nada és az ausztráliai protestáns szigetek is meglehetős se-
gélylyel járulnak a nagy munkához, és az eredmény mind-
egyik világrészben évről-évre nagyobbszerű. A civilizált 
népeket nem is említve — ma már milliókra menő indus, 
khínai, japáni, zulu-kaffer, baszutó, eszkimó, pápua, 
hottentotta, .singhal, mongol stb. látja az evangyeliom 
világát, és tudja, hogy Krisztuson kivül senkiben inas-
ban nincs idvesség sem égen sem földön. 

Khína hatalmas kőfalai megvédték a „Mennyei 
birodalom*-nak nevezett óriási császárságot minden kül-
beavatkozástól, megvédték a milliókra szaporodott ellen be-
töréseitől ; de nem állhattak ellent az evangyeliom szent tü-
zétől lelkesült dicső bajnokok fegyvereinek,leomlottak a ke-
resztyén szellemtől áthatott harcosok hite előtt, és ma a 
menyei birodalomnak nemcsak kültartományaiban, de szi-
vében, az „ég fia* székhelyén is protestáns énekek hang-
zanak fel az isten szent nevének imádására és tisztele-
tére. Nehezen, igen nehezen megy a munka Khinaban, 
de ha tekintetbe vesszük, hogy Khína 1840-ben nyitta-
tott meg az európaiak előtt, és hogy azóta 30.000-re 
(a németek szerint 25 ezerre, az angolok szerint 30 
ezerre, az amerikaiak szerint 45 — 50 ezerre) nőtt a 
bensziilött protestánsok s?áma — meg lehetünk elé-
gedve. India, hol az utóbbi években 30—40 ezerrel 
szaporodott a protestánsok szama évenként s a hol 
milliókra megy azoknak száma, kik protestáns nevelés-
ben részesülnek, protestáns befolyás alatt állanak, a 
legszebb reményekre jogosít, s mar angol testvéreink-
ki is számítottak, hogy egy század múlva Indianak fele 
protestáns leend. Adna isten! 

Japanban, hol még khmainak sem igen örömest 

adtak helyet, 7 év óta 5000-re szaporodott a benszii-
lött protestánsok száma, s ma mar nem kevesebb, mint 
100 missionarius hirdeti az evangyeliumot. Madagaskár 
úgyszólván protestáns állam, s maga a nemeskeblü ki-
rályné egyik legbuzgóbb terjesztője a jézusi tanoknak. 
Afrikának nemcsak tengerparti allamaiban találkozunk 
ma fényes egyházakkal, hanem beljében is, mióta a 
„inissionariusok fejedelme/ a hírneves Livingstone, az 
úttörés dicső munkáját bevégezte, s a ma már virágzó 
Livingstoniát megállapította. A nagyhírű misssionárius 
kiszenvedett s drága hamvai ott pihenek a Westminsterben 
Anglia uralkodóinak hamvaival együtt, de nevét halhat-
lanitotta afrikai utazásai és tettei altal, mert ahol járt, 
ott most mindenütt virágzó missió-alloinások vannak, 
mig ellenben ő előtte senki sem mert Afrika bel-
sejére még csak gondolni sem. Amerikában és Ausztrá-
liában szintén szép sikerrel munkál a prot. egyház, 
valamint a különböző szigeteken is meglepő az 
eredmény. 

(Folytatása következik.) 
Fan esik János, 
missionáriusrjelölt. 

I R O D A L O M . 
Hit és Elet. Kon/irmán dúsai számára szerkesztette 

Bogná- Endre l.-patonai ev. leik. Pápán 1881. Ara ? 
A confirmációra előkészítő nagybecsű kis muvecske. 
Becses különösen azért, mert a vallás fenséges tanait a 
gyermekészhez simuló, könnyen érthető nyelven, meg-
nyerő modorban adja elő, s a mi fődolog, beszéde 
meggyőződést keltő, mert meggyőződésből foly és meleg 
vallásosság ömlik el minden szaván. Igazi viaticum az 
egész ; méltó kiegészítője szerzőnek lapunk mult évi fo-
lyamában ismertetett kis kátéjának, mely mint az egyház-
kerület által elfogadott tankönyv jelent meg. Melegen 
ajánlhatjuk azt is, ezt is az illetőknek. 

Protestant ische Flugblát ter aus Ungarn. Nr. 1. 
Lilaiter aus dem Tagebuch eines altén Presbyters. Von 
Moritz tíratz, ev. Pfarrer in Göllnitz. Kassa, 1881. 
Könnyű modorban előadott naplószerü följegyzések a 
40-es évekből, az akkori egyházi életről a Szepességen, 
de különösen Göllnicbányán, s nagyhírű lelkészük, Stein-
acker Gusztávról közöl igen sok életrajzi adatot. Ara, 
és hogy hol kapható, nincs kitéve. 

Földra jz a polgári fiu- és leányiskolák második 
osztály a számára. Az uj tanterv alapján irta Kozma Gyula 
II. rész: Európa és Ázsia. A szöveg közé nyomott 31 
térképpel. Budapest, 18S1, Eggenberger testvérek. Ára 
80 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Kérelem a tanintézetek igaz-

g a t ó s á g a i h o z . Tisztelettel kérjük a hazai s 



különösen a prot. tanintézetek igazgatóságait, 
szíveskedjenek az 1880/i-iki tanévről szóló érte-
sítőiket, mihelyt megjelennek, hozzánk ismertetés 
végett beküldeni. A Prot. Egyh. és Isk. Lap 
Szerkesztősége. 

* Személyi hirek. Kertész Mózes ikladi lelkészt a 
csejdi egyház választotta meg papjává. — A sárospa-
taki főiskolánál üresedésben volt pénztári ellenőrséget a 
szuperintendencia Viski Krüzselyi Bálint, jogtanarra bizta. 
— A kunszentmiklósi gymnasiumnál Benke Istvánnak 
Sepsi-Szentgyörgyre — K. Kiss Józsefnek Pápára történt 
megválasztása s távozása folytán megüresedett két tan-
székre a gymnasium igazgatósága Simon Ferenc és Hor-
váth József urakat, a pesti theol. intézet két kitűnő vég-
zett növendékét nyerte meg. 

* A tiszáninneni helv. hitvallásuak egyházkerüle-
tének Miskolcon levő felsőbb leánynöveldéje alapjára se-
gélygyüjtés végett kibocsátott kérőivek beküldésének 
határideje 1881. szeptember hó i-ső napjáig meghosz-
szabbittatott. 

* A pesti egyházmegye f. évi jun. hó 30-án tar-
totta közgyűlését. Legfontosabb és legérdekesebb tárgyát 
a zsinati választási előmunkálatok képezték. Választási 
határnapul f. é. jul. 20-ika tüzetett ki, ameddig a szava-
zatok beadandók, ezek fölbontására és netáni ujabb ha-
tárnap kitűzésére Szilágyi Benő és Nagy Eáy Béla urak 
elnöklete alatt egy bizottság küldetett ki, melynek tagjai 
Illés Dániel, Nagy Szilassy János tanácsbirák, és Törő 
Lajos r. csabai lelkész. A bemutatott szavazati minta ív 
elfogadtatott. Következett utána az esperesi időszaki 
jelentés, melynek alapján : a vác-hartyáni lelkészi hiva-
talnak Fö dváry László d. bogdányi hely. lelkészszel 
való betöltése megerősíttetett, Sedivy János urnák D. 
Bogdányba rendelése, nem különben a kis-oroszi, szt, 
györgyi lelkészi, meg a szt. endrei tanitói fizetések sza-
bályozása, illetőleg felemelése helyben hagyattak. A gö-
döllői énekvezér Sztregovai József évi 1 50 forinttal nyug-
díjba helyeztetett. Végül több, inkább személyi érdekű 
ügy elintézése után a gyűlés feloszlott. 

A t iszáninneni szuperintendencia küldöttsége 
előtt Sárospatakon, m. hó 24. és 25-ikén — mint levele-
zőnk irja — a következő 15 egyén tette le kellő ered-
mcnynyel a papi (2-ik) vizsgálatot: Kovács Lajos, Ká-
szonyi János, Bodolai István, Zitás Bertalan, Halász 
József, (kitűnő) Kozma Gedeon, Fejér Ambrus, Kolos 
Barna, Gere Lajos, Gyurkó Barna, Kádár János, (kit), 
Kovács Lajos, Szabó Endre, (kit), Szakái István (kit.), 
és Kovács Frigyes (kit.), T. Kun Bertalan püspök ur 
mindeniket lelkes, buzdító szavakkal bocsátotta el az 
egyházi szolgálattételekre. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület — mint ne-
künk irják — jun. hó 26. és 27-én tartotta meg Sárospa-
takon, szokásos nyári közgyűlését A követválasztási 
mozgalmak dacára, mind világi mind egyházi részről, 
számosan jelentek meg a vallás- és közoktatásügy nemes 
bajnokai közül. Kun Bertalan püspök s ifj. Baró Vay 

Miklós foglalták el az elnöki széket. A püspök szép 
imával hívta segítségül az ur kegyelmét s melegen üd-
vözölte a megjelenteket, mire elkezdettek a rendes tár-
gyalások. Először a miskolci legközelebbi gyűlésről ide utalt 
ügyek intéztettek el ; aztán felebbezések, miniszteri ren-
deletek stb. olvastattak. Legtöbb ügy a sárospataki fő-
iskolára vonatkozott. Mindezekről különben e lap tudó-
sítója fog írni. Most csak annyit jegyezünk fel, hogy 
mindenek ékesen és szép renddel folytak. 

* Helyreigazítás. Lapunk ez évi 26-dik számában, 
Láng Adolf ur megnyitó beszédéből (A pestmegyei ág. 
ev. esperesség közgyűlése) a 889. lapon, felülről a iS. 
sorban e szavak után: »egy róm. kath." kimaradt s 
következik mint kiegészítés: »püspök, déli szélén pedig 
egy r. kath.1 

* Gyászhír. A csombordi (erdélyi m. ker.) egyház 
lelkipásztora, Téglás István, e hó 7-én hosszas betegség 
után jobblétre szenderült. Temetése m. hó 9-én ment végbe. 
—- Mendelényi Sámuel, nemes-csói evang. lelkész, életé, 
nek 66-ik, lelkészkedésének 34-ik évében f. hó 20-án 
hosszas szenvedés után meghalt. Béke hamvaikra. 

A D A K O Z Á S O K . 
A nagykőrösi ref. főgymnasiumi és tanítóképző 

intézeti tápintézet javára a nt. kecskeméti ref. egyház-
megye egyes egyházai folyó évi ápril havától kezdve a 
következő adományokat küldték be (második közlés) : 
Czegléd 10 frt, Nagy-Abony 10 frt, Szt.-M.-Káta 2 frt, 
T. Várkony i frt, T. Vezseny 1 frt, J.-Kisér 5 frt, O-
Kécske 4 frt, Vadkert 3 fit, összesen 36 fr t ; az ezen 
lapok 13-ik számában megjelent első közlés összegével 
együttesen 63 frt 19 kr. A küldött adományokért a 
tápintézeti választmány nevében hálás köszönetemet nyil-
vánítom. — Magyar Antal, igazgató. 

A fóthi ág. hitv. evang. egyház nyilvános köszö-
netet mond, s folytatólagosan nyugtázza mindazok kegyes 
adományait, kik a fent kitett egyház segédtanítói alap-
ját az alábbjegyzett összegekkel gyarapították. Il-ik köz-
lemény. T. Ferency Sándor ur gyüjtőivén Kapuváry 
László 50 kr, Schlesinger N. 1 frt, Grünfeld Vilmos 50 
kr., Feuerstein Ármin 50 kr., M. G. 25 kr , Pell Mór 1 
frt, Sclmeider Imre 1 frt, Ferenczy Sándor 1 frt 25 kr., 
Sipper Dávid 1 frt, Ancserl Bernáth 2 frt. Egy névte-
len gyűjtése : Mgs. Gr. DessewfTy Marczel 7 frt, Nt. Mol-
nár Júlia asszony 3 frt, Nt. Fehéry Veisz József 1 frt, 
T. Lucz József 1 frt, T. Meischl Pál 1 frt, T. Káprinay 
Gábor 2 frt, Dr. Spinoza 2 frt, Mltgs. Br. Prónay Dezső 
5 frt. Gyóni ev. egyh. gyűjtése T. Áchim Mihály ur 
által 3 frt. T. Kemény Ödön ur gyűjtése. T. Sárkány 
József 5 frt, Lábos Ferenc 1 frt, Szeberényi Marton I 
frt, Sárkány István 1 frt, Egyvalaki 50 kr., Heizler 
Adolf 1 frt, Dr. Berkovics Jakab 1 frt, Szalay Lajos 2 
frt, Baráth Gyula 1 frt, Strasburger Mihály 1 frt, Ileus-
ler Mór 1 frt, Strasburger Zsigm. 1 frt, Veisz Mihály 



50 kr., Benedicty Andor I frt, Szalay Imre I frt, Schul-
hóf Adolf 50 kr., Sapáry Ágoston 1 frt, Tepliczky Já-
nos 1 írt, K.-Kőrös város 3 frt, Góhér Mihály 20 kr., 
Kiss Lajos 20 kr., Kelemen Pál 20 kr., Kaszás János 
10 kr., Salamon Miklós 1 frt, Sapáry Gyula 1 frt, Özv. 
Szil)' Dánielné 1 frt, BoJyó Kálmán 2 frt, Daray Vilmos 
3 frt, K. Körösi takarékpénztár 2 frt, Tepliczky Gyula 
1 frt, Srassburger Antal 1 frt, Ur. Magyarné 5 frt, K * 
Körösi ev. egyház 5 frt, Ad mics János 1 frt, Telegdy 
Gizella 1 frt 80 kr., Dr. Paczek Mór R -Szombat 1 frt, 

Horváth Antónia k. a. 2 frt, Nt. Kund Pál Lajos ur 3 
frt, Dunakeszi névtelen 10 frt, T. Nagy Pál ur közvetíté-
sével a győri ev. egyház adománya 50 frt, ugyanannak 
gyűjtése 51 frt, Czeglédi ev. egyh. gyűjtése tiszt. Török 
Jó/sef ur által 9 frt 27 kr., Tek. J.irmay Gusztáv Bpest 
10 frt, Tek. Jármay Gyula 5 frt. Kelt P'óthon, ISS 1 jun. 
hó 19-én. Kemény Ödön, ev. lelkész, Kalma János, pénz-
tárnok. A hátralékos ivtartók kéretnek szíves gyűjtésük 
eredményeinek mielőbbi beküldésére. 

Különös figyelemre méltó! 
Érettségi, tanitói, munkamesternői, tanári, jegyzői, postakezelői stb nyilv. vizsgára, szóval 

bármely tantárgy önoktatására utalt, minden rangú és nemű t. c. érdeklettek bővebb felvilágosítás 
végett egyedül t. Róth S. Mór tan. (Tapsonyban, u. p. Nemesvid Somogyin.) úrhoz teljes bizalommal 
30 kr visszmárkával ellátott levélben fordulhatnak. 

Ugyan itt bármely felekezetű jeles és képzett tanerők, magán és állami hivatalnokok 
és állomások, ugy bel- mint külföldiek discret 50 kr. visszmárkán kivül, mely levelezés célra 
fordíttatik, tiszteletdíj nélkül közvetittetnek.*) 

*) Utánnyomat fizettetik. 

A dunántúli h. h. egyházkerület p á p a i főiskolája gymnasiumi első osztályában megürült 
tanszék betöltésére pályázat hirdettetik. A tantárgyak, melyek hetenként 21—24 órán lesznek 
előadandók, a latin- és magyar nyelv két, és a vallás egy osztályban. Évi fizetés 800 frt, és lakbér 
200 frt. A pályázni szándékozók kérvényei a melléjük csatolandó keresztlevéllel, tanári oklevéllel s 
esetleg szolgálati bizonyítvány nyal, és iskolai pályájuk befejezte óta nyert erkölcsi, s testi épségü-
ket igazoló orvosi bizonyítványokkal együtt még folyó évi augusztus elsejéig Rév-Komáromba főtiszt. 
Pap Gábor superintendens úrhoz küldendők. A megválasztandó tanár jövő tanév elején szaktudo-
mányára tartozó értekezés tartásával iktattatik be székébe, de csak megválasztása után elfolyó 
egy év végével állandósíttatik. 

Jun. 26 1881. A főiskolai gondnokság. 

PÁLYÁZAT. 
A szepes-bélai ev. ág hitv. községben egy 

k á n t o r é s v a l l á s t a i i l t ó 

állomása üresedésbe jött. Az állomással következő jövedelem van összekötve: 300 frt o. é., 20 
hektoliter rozs, 4 bécsi öl tűzifa fuvarbérrel, és a megfelelő stólailleték. A pályázótól a kántori 
teendőkön kivűl 10—12 tanóra a vallástanból hetenként kívántatik. Alapos zenész mindenekelőtt 
fog tekintetbe vétetni. A kérvények a megfelelő bizonyítványokkal együtt f. é. augusztus i-sejéig 
nyújtandók be. , r r . „ . , , , 

Az ev. ag. hitv. egyhazközseg eloljarosaga. 
Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : ZDr. 3 3 a . H a , g " i ^vdüór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
SZERKESZTŐ-

és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. kar. Kiaizsy-ulca 29. ti. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
H e l y b e n há/.hozhOldással s v i d é k r e postai küldéssel 
félévre 4 frt ;"»() kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

Teljes száLirx-ÚL példám.yolclszsLl xrxincLég- szolg-áLltLSLÍTJira.lc_ 

MF~Azon t. előfizetőink, kiknek elöfizetésök 
lejárt annak megújítására felkéretnek. 

Panasz és kére lem a káp lánok érdekében. 
A ki protestáns egyházi lapjainkat, folyóira-

tainkat olvasgatni szokta, meggyőződhetett felőle, 
hogy alig van azoknak olyan számjok, melyben 
hol egy hol más abnormis állapot miatt emelt pa-
nasz ne foglaltatnék. Panaszolkodunk örökösen.Most 
a vallási közöny ijesztő mérvben való terjedése, 
majd autonomiánk megsértése, jogaink ignorálása, 
protestáns tulajdonok idegen egyház részére lett 
megadóztatása, a felebbvalók részrehajlása, papok 
munkátlansága, anyagi szegénységünk, elemi csa-
pások stb. stb. — Isten tudná mi mindenről nem 
zengenek a siralmas jerémiádák. Bizony elkeserítő, 
szomorú való! Mert ha nem mind igazak és áme-
nek is a panaszok, melyek egyik-másik helyről 
jönnek, de sok részben megközelítik a valót s 
némi alappal mindig bírnak, épen azért figyelemre 
méltók 

Szeretnék valami örvendetes tárgyról érte-
kezni, hogy másokat is felvidíthatnék, de nem 
lehet; az árral úszom, nem tudok szabadulni, pa 
naszolkodni kell. 

Tehát megint panasz, ismét csak panasz; de 
a kitől jő, most az egyszer nem pap, hanem csak 
káplán az. 

Legyen megengedve nekem, ha előre is ki-
jelentem, miszerint panaszom méltó helyet foglal 
el a többiek sorában. A ki megfigyel és gondol-
kozik, hiszem, végül is egyetért velem. 

Minden kétségen tul van, hogy a prot. egy-

ház fennmaradása, virágzása, egész jövője, azon 
sáfárok kezében van első sorban, kik ennek kor-
mányzásával, főleg szellemi vezetésével megbízat-
nak. A hadsereg lehet bármily erős, lelkesült és 
vitéz, ha a tisztikar gyáva, ármányos vagy ügyet-
len, a vereség elmaradhatlan. A legfelségesebb 
eszme, a legmagasztosabb elv csak alkalmas eszkö-
zök által valósulhat, ügyes, lelkes tényezők által 
nyer diadalt. Ha apostolok nincsenek: soha nem 
lesz keresztyén egyház; ha az Ignácok, Polycar-
pok, Perpetuák, Felicitásök meg nem halnak: a 
Nérók, Domitiánok, Diocletiánok fegyverei meg-
semmisítik az apostolok munkáját. Ha Luther így 
nem szól a wormsí gyűlésen: >non possum aliter*: 
nem lesz reformáció, s ma papok és pápák em-
berek által vonszolt szekereken járnak processiót. 
Ha a magyar prot. hitvallók és vértanuk gálya-
rabságra nem mennek: ma nincs magyar protes-
táns egyház, nincs felvilágosult nép, csak szénát, 
szalmát evő nyomorult, leigázott tömeg; ha Krisz-
tus egyházának hittől lelkesült bajnokai, szellemi 
harcosok nem leendenek: humanitas, civilisatió is-
meretlenek maradnak s nem ismerszik meg ember 
az emberben. Isten, választottai által működik, 
Krisztus egyháza az elhívottak által él és marad 
fenn, s ez elhívottak magasabb értelemben a szel-
lemi munkások; ezeknek egyik osztályát képezik 
a lelkipásztorok. 

Igen bölcsen van azért, ha a kormányzók 
mindent elkövetnek magyar prot. egyházunkban is 
arra nézve, hogy lelkészképző intézeteink folyvást 
kitűnő hitbuzgó tanárokkal láttassanak el, kik által 
vezettetve s kellőleg képeztetve az ifjú papjelöltek 
a jövendőre megnyugtató reményt nyújtsanak. 
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De ez még nem elég. A mit az iskola ad, az vajmi 
csekélység. Ez csak kezünkbe adja az Ariadné 
fonalát, s elbocsát vele az élet nagy Labirynt-
jába, ahol bolyongásunk közben sok küzdelmek 
között elfáradva, oly jó volna, ha felülről elszállna 
hozzánk olykor olykor az édes anyai szeretet és 
gondoskodás jótékony szellője, melynek érintésére 
ujabb erőt nyernénk a további küzdésre; de fáj-
dalom e jótékony szellőt nem igen érezzük. Es 
épen itt kezdődik már az én panaszom. 

Nyilván való dolog, hogy a theologiai pá-
lyára leginkább a szegényebb sorsú ifjak lépnek, 
sok nélkülözések között tengik át iskolai pályá-
jukat, s várva várják a szabadulás órájának üté-
sét, melyben kilépve az iskolából, kedvezőbb hely-
zetet reménylenek feltalálhatni. És mint valósul 
a remény ? Bizony nagyon gyengén. 

Régebben, már mindjárt a pályafőnél ott 
várt a szegény sorsú ifjúra legnagyobb jótéte-
ményként a rektória, hol a mellett, hogy a gya-
korlati tanításban ügyességet, jártasságot szerez-
hetett, diákos darabosságát némileg le vétkezhette, 
emberekkel való ériilközés által némi társalgási rou-
tint sajátíthatott el; másfelől elláthatta magát uj hi-
vatalához szükséges könyvekkel, tisztességes öltö-
zettel. De fájdalom, a rektóriák már — pár kivé-
tellel — felvették a „néhai" nevet, s a pályájukat 
végzett itjak kényszerülve vannak a lelkipásztori 
vizsgák letevésére. 

A hetvenes évek elején egymást érte a pa-
nasz a theologiai pálya néptelenedése miatt; az 
idők változtak, a jogi pálya megnehezittetett, s 
a theologiai megnépesedett, úgyannyira, hogy az 
utóbbi években már az i. s 2. vizsgát tevők szá-
ma csak magában Debrecenben mindig meghaladja 
a negyvenet. Örvendetes jelenség volna a szaporo-
dás, ha a belső buzgóság, az ügy iránti lelkesedés, 
a valódi hivatottság eredményezte volna azt, még 
örvendetesebb, ha a vizsgázott ifjak kellő alkal-
mazás által működési tért nyernének. De alig 
lehet valami elkeserítőbb mind a szemlélőre, mind 
az illető ifjúra, midőn azt kell látnunk, hogy töb-
ben állás nélkül kénytelenek tétlenkedni. Ugy 
tudom, hogy a most vizsgázottak közül is hárman-
négyen maradtak alkalmazás nélkül, ott kényte-
lenek nyomorogni szegény szüleik nyakán, kité-
tetve ismerőseik, a lalu vagy város népe gúnyos 

ítéleteinek, hogy „ha jók volnának, bizonyosan 
nem csavarognának otthon." 

Folyamodgatnak püspökhöz, esperestől espe-
reshez, s mindenünnen üres választ nyernek s 
ezen kivül még a rendszer is ellenök van, mert 
a fennálló szabályok szerint, ha egy évig nem 
káplánkodtak valamely egyházban, a 2-ik vizsgá-
tól elzáratnak, s igy önhibájok nélkül egy évet 
elvesztenek életökből. 

Ime itt kezdődik csalódása, elkeseredése a 
„nagyreményű" ifjúnak. 

Es miből keletkezett e miseria ? Felelet: on-
nan, hogy komaság, sógorság, és családi politika 
dominál, intézkedik minden irányban, érdek dol-
gozik mindenfelé. Szégyenletes állapot, de igy van. 

Divattá vált az utóbbi időkben a püspöki 
hivatalnál a négy vagy negyedfél évet végzett 
theologus diákok exmittálása. Egyik-másik ügyes 
fiatal ember ráköti magát ismerősére, rokonára, 
vagy apja kollegájára, közbejár az esperes által 
s megnyeri az exmissíót nemcsak káplánságra, 
hanem administratorságra is, noha teljesen érde-
metlen reá, mint ezt közelebbről az első vizsgán 

> o 
vitézül elbukott t . . . i administrator — a volt 
pap fia — szembeszökő esete is bizonyítja. Az 
ilyenek miatt aztán, a sokat küzdött, tisztessége-
sen végzett és vizsgázott, de pártfogó nélküli 
ifjú ember* elmellőztetik, reá senki nem tekint, el-

I mehet peregrinálni, vagy kápláni bizonyítványával 
! nap'díjjasnak az adóhivatalhoz. 

Nem hímezek-hámozok, hanem — sajnálattal 
bár — kimondom, hogy az ilyen állapot csömört 
támaszt minden becsületes gondolkozású em-
berben. 

És most menjünk tovább, lássuk meg az 
alkalmazást nyert káplánok helyzetét. Ha a káp-
lánok helyzetének hű képét akarnám adni itt, 
keserűséggel telnék el az olvasónak szíve, mert 00 J 

nagyon, de nagyon miserabilis lenne a kép. 
(Megjegyzem azonban, hogy nem saját helyzetemről 
venném a színeket a kép festéséhez, mert nekem hála 
Istennek nem lehet e tekintetben panaszom.) Nem 
bocsátkozom hát a káplánok nyomorúságos, min-
den kritikán alóli állapotának részletezésébe, ha-
nem csak azt érintem, váljon a felsőség részéről 
és a törvényerejű szabályok hozatalánál része-
sülnek-e ezek valami figyelemben ? van-e gondos-

| kodva itt nálunk arról, hogy ezek az igazság és 



méltányosság rendje szerint önállóságra jussanak : 
Bizony, feleletül difficile est satyram non scri-
bere. A társadalom mindegyik osztályánál azt 
látjuk, hogy az igyekezet, szorgalom, ügybuzgó-
ság, érdem, méltánylásra talál s illő jutalmat 
nyer: egyedül mi vagyunk azon elvettetett sze-
rencsétlenek, kikre senkinek semmi gondja. De 
nem, van gond reánk, hiszen koronként fele-
meli szavát, egyik-másik kényelemben csibukkozó 
atyánkfia unalomból ellenünk. Üt, vág, rug, 
harap bennünket, hogy mi semmit nem dol-
gozunk, nem tanulunk, nem irunk, nem lelkesü-
lünk, nem haladunk, elmaradunk, s jaj a magyar 
prot. egyháznak, ha sorsa a mi kezünkbe jut. 
Ilyenféléket hallottunk és olvastunk már; de az 
ily émelygést keltő nyöszörgésre önérzetünk tiltja 
felelni, egyszerűen csak azt mondjuk a csibukkos 
hősre: ^O beata simplicitas !* A társadalom meg-
kívánja, állásunk s önérzetünk követeli, hogy 
tisztességesen öltözködjünk, mind testi, mind lelki 
menyegzői ruháink legyenek; de az a 60—80 frt, 
a mit a principális reszketve nyújt, vajmi parányi-
ság, s ha nem akarjuk, hogy lábunk a csizmából, 
hajunk a kalapból kibujkáljon, menthetetlenül el 
kell adósodnunk 3—4 esztendőre, ezt aztán, ha 
megtudják, nemcsak az idegenek, de tulajdon-
apánk is ránk kiáltja az anathémát : hogy iszá-
kosok, kártyások vagyunk, mert eladósodtunk. 

Küzdelem a mi életünk, panaszos a mi ke-
nyerünk részvétlenség szomorú osztályrészünk! S 
meddig tart ez állapot r Isten a megmondha-
tója ! 

Lehetünk igyekezők, szorgalmasak, előre 
törekvők, ügybuzgók, érdemesek: mit sem érünk 
vele. Ha nyílik egy administratori állás : a csa-
ládi politika intézkedik. A sógor, a koma, a kol-
lega fia elébbvaló a 6—8 éves káplánnál is; 
házasodni akar, hely kell neki s a megürült 
helyre rendeltetik. Közvetlen tapasztalásom van, 
hogy egy legfényesebb egyházba, más egyház-
megyéből csempésztetett át esperes ur kollegá-
jának első vizsgát tett fia administratorul, noha 
a tractusban 5 — 6 éves káplánok is voltak; s 
.ezenkívül az esperes ur még egy másik káplán-
nak mar jóeleve megígérte, hogy őt fogja oda 
kinevezni, de a kollega fia még akkor nem jött 
számításba. Egy csapással aztán szószegést és 
igazságtalanságot követett el. Fiatal kollegák, 

tanuljatok igazságérzetet, egyenes jellemet az es-
peres úrtól. 

Míg felsőbbjeink — tisztelet a kivételeknek 
— ily játékot űznek velünk: addig a lelkészválasz-
tási szabályok szintén elzárják az utat előttünk. 
Nincs mód és alkalom arra, hogy a megürese-
dett helyen nevünk csak szóba is hozassék, ha-
csak véletlenül ismerősök jóakarata, vagy kibé-
relt kortesek ármánya, erőszakoskodása nem segit; 
de ez utóbbit becsületes ember igénybe nem 
veheti. A próbapapolás, „mint a mely sok vissza-
élésre ad alkalmat, a lelkipásztor önbecsérzetével, 
hivatala méltóságával ellenkezik," 1871. 238. szá-
mú e. ker. határozat szerint eltöröltetett, s he-
lyette — elég helytelenül — semmi oly intézke-
dés, melylyel a kandidatus magát szóba hozathatná, 
nem tétetett. Az eltörlés indokainak nevetséges 
voltát, eklatans módon feltünteti a tapasztalás. 
Mikor volt több visszaélés : az eltöröltetés előtt-e 
vagy most? Mi ellenkezik inkább a lelkipásztor 

1 önbecsérzetével, hivatala méltóságával: egy meg-
jelenés az Isten házában, egy szónoklás az idegen 
gyülekezet előtt, vagy idegen város korcsmáiban 
dikciózás és a szennyes jellemű kortesekkel 
való alkudozás ? A példák ilyeneket mutatnak, a 
valódi tényállás ilyen. Tehát tessék Ítéletet 
mondani! 

Mindjárt végzek, nem lázítom senki vérét 
az igazság kimondásával tovább tovább, már is 

I hallom a kárhoztató Ítéletet, hogy goromba, kí-
méletlen vagyok ; az lehet; de azt szeretném, 
ha valaki azt bizonyítaná be, hogy nincs igaz-
ságom. 

Mielőtt azonban végezném hosszas panaszol-
kodásomat, hadd legyen szabad kifejeznem sze-
rény óhajtásomat is. 

Nem ekklézsiát kérek, sem senki protectió-
jáért nem rimánkodom, csak azt kivánom, a mit 
magam s többi tiszttársaim nevében kívánni jo-
gom van, hogy t. i. a protectió hadd töröltessék 
el már legalább itt mi közöttünk, hadd legyünk 
mi egyenlők mindnyájan, mérlegeljenek meg 
bennünket, nem az atyafiság, sem a sympathia, 
hanem az igazság mérlegével. Legyen gondos-
kodva arról, hogy a vizsgázott ember alkalma-
zást nyerjen, ha másként nem, ideiglenes elfoga-
dására a tehetősebb papok szólittassanak fel. 
A káplánok szolgálati érdemök s éveik szerint a 
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megüresedett helyekre ajánltassanak. A próbapa-
polás állittassék vissza szigorú ellenőrzés mellett. 
Ha igy magunk ismertetésére alkalom és mód nyuj-
tatik, ha elesünk is a választásnál, legalább nyu-
godt lesz lelkiismeretünk, s nem lesz okunk vádolni 
senkit; de a mostani szabályok mellett mindig 
méltán vádolhatjuk az intézőket. Óhajtanám ál-
talában a segédlelkészek helyzetének javítását, 
a választási törvények módositását. Bízzunk a 
zsinatban, hogy reánk is tekint, s több figyelmet 
fordit azokra, kiknek jórészben kezökbe van téve 
a magyar protestáns egyház jövendője. 

Marjai Péter, 
ref. káplán. 

I S K O L A Ü G Y . 
Felhívás a dunamelléki ref. egyh. kerület 

tanártestületeihez. 
Tisztelt kartársak ! 
Ma már nincs szükség annak igazolására, hogy 

nemzeti közművelődésünk előhaladása hazai közokta-
tásunk fejlődésén alapul; s közműveltségünk emelkedé-
sének alig van alkalmasabb fokmérője, mint ama nyüzs-
gés és tevékenység, mely közoktatásunk minden terén 
a legközelebbi években megindult. Állam, hitfelekezet 
és társadalom karöltve munkálnak hazánk iskolaügyé-
nek előbbvitelén. És mégis ki merné állítani, hogy e 
téren minden a legjobb irányban történt ?! Ha úgy 
volna, nem hangzanék minduntalan a panasz a rend-
szertelenség és ingadozás fölött; nem volnának kitéve 
középiskoláink a bifurcatio veszélyes kísérleteinek, és 
nem volna kénytelen közoktatási kormányunk csaknem 
minden évben uj tantervvel megbénítani a közoktatás 
rendszeres fejlődését. E helyzetnek oka kétségen kívül 
abban rejlik, hogy intéző köreinkben gyakran több 
volt a jóakarat, mint a szakértelem. Pedig a munka-
felosztás körében egyedül a szakértelem van hivatva 
bármely intézménynek is helyes irányú fejlesztésére, és 
a szakértelemnek egyesülése a közéletnek minden terén 
soha sem történt oly nemes buzgósággal, mint épen 
napjainkban, midőn az iparos, kereskedelmi, társadalmi, 
politikai egyesületeknek száz meg százféle szövetkezése i 
jön létre. A népnevelés körében maga az allam intéz-
kedik a tanítók tömörüléséről, és azonkívül alakulnak 
népnevelő-, paedagogiai társulatok. Az állami felügye-
let alatt álló középiskolák életében már régóta hé-
zagot tölt be az „országos középtanodai tanáregylet* ; 
csak minket prot. tanárokat hagyott érintetlenül a kor 
intő szava, mi vagyunk régi sporadicus, sőt isolált álla-
potunkban, mintha ránk nézve még nem mozdult volna 
meg a föld. 

Pedig, ha valakinek, úgy nekünk volna kiváló 
szükségünk az egyesülésre, s jól felfogott érdekeink 
mellett nekünk kellene törekednünk mindenekfelett a 
tömörült, összetartó munkálkodásra. A felekezeti iskola-
ügy lépten-nyomon vitatásnak, prot. közép- és felső 
tanodáink életképessége minduntalan tamadásnak van 
kitéve. Szakirodalom és napi sajtó, kormány és társa-
dalom, sőt saját hitfelekezetünk szélesebb látkört affec-
táló tagjai részéről is örökös céltáblául vagyunk kitűzve. 
A tanügy körében, melynek közlönyei annyiszor tá-
masztanak kérdést a prot. tanár képzettsége és munka-
képessége felől, nem kevés azoknak száma, a kik a 
„protestáns tanár* nevet egész kicsinylő mosolylyal 
veszik ajkaikra. Es mi a támadásokat összedugott kézzel 
halljuk és olvassuk, beburkolózva lelkiismeretünk tiszta-
ságába s elringatózva három szazados multunk dicső-
séggel telt emlékein. Eelhangzik olykor egy-egy gyönge 
hang, kinek türelme már épen nem birta el a ráfogá-
sokat; de sehol egy erélyes szó, sehol az a törekvés, 
hogy a magyar prot. tanári kar testületileg utasítsa 
vissza a méltatlan támadást, megmutassa életképességét 
és tevékenységét a humbug, szájaskodás és kérkedés 
ellenében. Azért, ha van egy kis önérzet bennünk, e 
kívülről jövő okoknak egyesülésre, tömörülésre kell buz-
dítani bennünket. 

De hát saját körünkben nincs-e elég sürgető kö-
rülmény, a mely egyesülésre sarkaljon ? Az egyes su-
perintendentiák tanintézeteit még talán némileg egyön-
tetű működésben tartják a közös tanterv és iskolai rend-
tartás ; de az összes hazai prot. iskolák között még csak 
e gyönge összekötő kapocs is hiányzik. Arra nézve 
pedig, hogy akár paedagogiai, akár didaktikai, akár 
az iskolák organisatiójára, szóval prot. tanintézeteink-
felvirágoztatására vonatkozó eszméket váltsunk egy-
mással, sem terünk sem alkalmunk nincs. Erezzük össze-
tartozóságunkat, de tényleg ép oly meszsze állunk egy-
mástól, mint a haza bármily felekezetű tanintézeteitől. 
Pedig mennyi káros következménye van már eddigelé 
is egymástól elszigetelt állásunknak! A kormánytól 
jött nyomás alatt megindult a nagyszabású mozgalom 
középtanodáínk szervezése körül, és mi, a tanári testü-
letek, kik legjobban ismerjük bajainkat, még csak kife-
jezést sem adhatunk nézeteinknek és óhajtásainknak 1 
Előttünk van a convent bevégzett munkálata a 8 és 9 
osztályú középtanoda tervezetének ingadozásával, az 
iskola berendezését illetőleg pedig a statusquo szente-
sítésével, és méltán kérdezhetjük magunk között, van-e 
oly prot. középtanodai tanár, kit a mozgalom ilyetén 
eredménye kielégítene ? Maholnap összeül egyházunk 
törvényhozó zsinata, melynek feladata leend a közép-
iskolák megindított szervezését is befejezni. Nem tud-
hatjuk, váljon e tekintetben magasabb álláspontra fog-e 
a zsinat emelkedni a conventnél ? De erős meggyőződé-
sünk az, hogy ha már léteznék egy országos ref. tanár-
egyesület ; ha ez épen a conventi javaslattal való elégedet-
lenségből folyólag emlékiratban terjeszthetné igényeit a 



zsinat elé : nagyobb lendületet vett volna középiskoláink 
reformálásának ügye, vagy ha nem, mi azért sokat 
nyertünk volna a jelen és jövő tanügyi közvélemény 
előtt. 

De minek keresgessünk önök előtt indokokat, me-
lyek az egyesülésre ösztönöznek bennünket ? ! Erezzük 
ennek szükségét mindnyáján. Ha a tömörülés szükség-
érzete nem volna oly hatalmas bennünk, nem állanának 
be közülünk annyian az ,országos tanáregylet '-be, pedig 
ez egylet vajmi kevéssé felelhet meg a mi céljainknak. 
Közöttünk és az állami felügyelet alatt álló tanintézetek 
között, alig van más összekötő kapocs, mint hazai köz-
oktatásunk közös felvirágoztatása, holott az egyesülés 
csak azok között lehet szilárd és üdvös eredményű, ki-
ket a közérdeknek minél több összekötő lanca fűz 
össze. Nekünk autonomicus jogaink folytán külön tanha-
toságaink, külön tantervünk, külön rendtartásunk van; 
azért nem felekezeti szögrehuzás a mi törekvésünk, ha-
nem épen ama külön intézményeink fejlesztése s azok-
nak keretén belől prot. tanügyünk előbbrevitele. 

Ily gondolkozás hozta létre 3 évvel ezelőtt a ti-
szántúli ref. egyházkerület tanárainak egyesülését és 
annak gyors fejlődése eléggé mutatja az eszme életre-
valóságát. Azon közérdeklődés pedig, melyet akár egyes 
iskolafentartó testületek tanúsítnak ezen egylet céljaira 
nyújtott anyagi áldozatok altal, akar ref. egyházunk 
más kerületeiben működő tanárok mutatnak abba való 
belépésük által: élénk bizonyítéka annak, mily mélyen 
gyökerezik lelkünkben az egyesülés szükségének érzése. 
Ugy hogy midőn hasonnemü egylet alapitásara akarjuk 
t. kartársainkat felhívni, előttünk lebeg ama gondolat is, 
hogy a kik ilynemű törekvést táplálunk lelkünkben, nem lép-
hetnénk-e be mindannyian a tiszántúli ref. tanár-egyletbe: De 
nem! A mi célunk nem a tiszántúli ref. tanár-egylet 
felvirágoztatása, sem annak szélesbitése ; a mi lelki sze-
meink egy országos ref. tanáregyesületen függenek. Es a 
tiszántúli egylet mindaddig, mig helyi kötelékeit fel 
nem bontja, s mig annak tagjaivá a többi egyházkerületek-
ből csupán egyes tanárok lesznek, ilyenné nem válhatik. 
Az ügynek olyfonna megoldása pedig, hogy egész tan-
intézetek, vagy épen egyházkerületek tanari karai lép-
jenek az egyletbe: nem volna méltó eljárás a testüle-
tek részéről önmagukhoz, vagy legalabb nem nyújtana 
elég bizonyítékot életrevalóságuk és alkotó erejök felől. 
Föl kell állítanunk a kerületi tanár egyleteket, hogy aztan a 
paritas álláspontjáról csatlakozhassunk egymáshoz. És 
pedig a mennyire égető a szükség, a mennyire felhal-
mozódtak tanügyi kérdéseink, melyeknek üdvös megol-
dását épen a közös eszmecsere-, és vallvetett törekvés-
ből remélhetjük: annyira gyors tevékenységre int ben-
nünket az idő. 

T. kartársak! A kerületi tanáregylet megala-
pitasa talán sehol se jár oly kevés nehézséggel, mint 

épen körünkben, a dunamelléki ref. egyházkerületben. 
Hála a közel múltban kifejtett gondoskodási szellemünk-
nek, mi megteremtettük s virágzásra emeltük tanari 

gyamegyletünket, a mely bennünket koronként össze-
hoz. Es ha tudtunk gondoskodni anyagi érdekeink-
ről, maradhatunk-e közönyösek szellemi érdekeink iránt ? 
Gyámegyletünk ügye, — mint a tapasztalás mutatja, — 
maholnap oda fejlődik, hogy évenként kell közgyűlést 
tartanunk annak érdekében s nem kedvező alkalom 
volna-e mindannyiszor tanügyi kérdéseinkről, tanin-
tézeteinknek hatáskörünkbe eső fejlesztéséről is értekez-
nünk egymassalr A szükség, mód és az alkalom közöt-
tünk megvan, csak az akarat teremtő erejével kell hoz-
zájárulnunk. Engedjék önök hinnünk, hogy egyházkerü-
letünkben ez sem fog hiányzani, s hogy szerény felhí-
vásunk az önök soraiban is rokon gondolkozásra fog 
találni. Nem hiúságból, vagy tanügyünk iránt talan 
másoknál nagyobb érdeklődéssel való kérkedésbol intéz-
zük önökhöz ezen felhívásunkat, hanem az igaz törekvés 
mellett pusztán azon alkalomból, hogy a f. évi aug. hó-
ban tartandó gyamegyleti közgyűlésre épen körünkben 
lesz szerencsénk fogadhatni önöket. Ugyanazért enged-
jék meg önök, ha kartársi tisztelettel bátorságot veszünk 
magunknak azon felhívásra, hogy ezen alkalommal hoz-
zánk necsak a gyámegylet,hanem a dunamelléki ref. egyház-
kerületi tanáregylet alakuló közgyűlésére is jöjjenek. 

De bármiként gondolkozzanak is önök, legyen sza-
bad remélnünk, hogy ama felhivasunkat tájékozásunk vé-
gett legalabb becses válaszukra méltatják. Ha pedig velünk 
együtt óhajtják és akarjak is a célba vett ügy valósula-
sát : akkor gondolkozzanak önök is, miként gondolko-
zunk mi, a megalapítandó tanáregylet szervezete és kör-
vonalozása felől, hogy igy lehetőleg megkönnyítsük az 
alakuló gyűlés feladatat. 

N.-Kőrös, 1881. junius 18-án. 
A ref. fogymnasium és a tanítóképző 

intézet tanári kara. 

T A R C A . 
Az 1790/1. 26. t c. 6 §-a. 

Örömmel veszem észre, hogy ,Egy uj merenylet* 
című cikkemben e lapok 19. számában altalam felvetett 
kérdés sokoldalú megbeszélés tárgyáva tétetett. Örü-
lök, hogy a nalam tapasztaltabb s szakértőbb kartársak 
véleményüket, tanácsukat nyilvánosan is (mert privátim 
több felől kaptam jó tanácsot) közlik, s ez által a józa-
nul gondolkodó, s a méltányosság iránt érzékkel biró 
katholikusokat is meggyőzik követelésük jogtalansagáról 
s igaztalan voltáról. 

De még sem mulaszthatom el, hogy az eddig meg-
jelent s e tárgyban közlött cikkekre, különösen az elsőre, 

- melyet Boross Mihály Ballagi Mórhoz, valósaggal pe-
dig mindazokhoz intézett, kiknél az általam felhozott 
sérelem insinuálva lett, — néhány megjegyzést ne tegyek. 

A ,Magyar Állam' , — melynek olvasását Boross M. 
ur ,karosnak* mondja, pedig az ellentábor mozdulatait 



figyelemmel kisérni, sohasem kár, sőt előnyös dolog, — 
az általam emiitett ministeri rendeleteket maga nem gyárt-
haija, mert olyanok közlik azokat, kiknek ügyében azok 
hozattak. Sajnalom, hogy hamarjaban csak a következő 
két rendeletre tehettem szert : 

»Másolat. 224 1878. sz. A m. kir. vallas- és köz-
oktatási ministertől. Epstein Dávid püspöki-i és kisbodaki 
birtokos felfolyamodvanyának, melyben a püspöki-i lelkész 
és kántortanító járandóságai ügyében hozott szolgabírói 
és alispáni határozatokat feloldatni és uj targyalás meg-
tartását kéri, helyt nem advan, a mondott határozatokat 
ezennel jóvahagyom ; mert a tárgyalas alkalmával be-
csatolt 1846. évi egyhazlatogatasi okmánynyal, — a mely 
pedig ez idő szerint még a lelkészi és tanitói illetmények \ 
tekintetében döntő okmányul szolgál (hol van itt a hivat-
kozás az 1790/91. 26. t. c. 6. §-ara? régi törvény az 
mar, molyok prédaja lett s a később készült canonica 
visitationalis okmány annak nem alatta, hanem felette all!) 
— igazoltatott az, hogy Püspökiben a fentérintett illetmé-
nyek kiszolgaltatásanak alapját az úrbéri birtok képezi, az 
tehát nem személyes, hanem birtokkal jaró kötelezettség ; 
ily kötelezettséget tehát mindenki valláskülömbség nélkül 
(tehát ne gondoljuk, hogy csak a zsidó, kinek nincs 1790/1. 
törvénye) tartozik teljesíteni. Miről nagyságod etc.* — 
Ezen rendelet az alispáni, szolgabírói, körjegyzői hozzá-
toldásokkal együtt — egy épületes cikk kíséretében 
— közölve lett a ,M. A * f. évi apr. 13. 84. —6360. 
szamaban. 

A többi hasontartalmu ministeri végzéseket, melyek 
e lapban megjelentek, olvastam, de meg nem kaphattam. 
Továbbá a »Magyar Korona4 f. é. 25. szamaban sPár-
bér* cimmel megjelent cikk közli a következő okmányt: 

Vallás- és közoktatási m. k. minister, 1880. apr. [ 
hó 4-én 9259. sz. a. kelt, Trencsénmegye közönségéhez 
menesztett rendelete : 

,Tekintettel arra, hogy a lelkészi illetmények kö-
rüli legfőbb fokú intézkedés, az ő Felségét megillető leg-
főbb kegyúri jog és felügyelet folytan ő Felsége kor-
mánya által gyakoroltatott s ily ügyeknek legutolsó 
fokon való elintézése az eddigi, kivétel nélküli gyakorlat 
szerint is mindenkor ezen ministerium által foganatosít-
tatott, következésképen a jelen ügy altalan nem sorozható 
a magánosok azon ügyeihez, melyek az 1878. VI. t. c. 
58. íj-anak pontja szerint utolsó fokon, a közig, bizotts. 
altal intézendők el ; tekintettel továbbá arra, hogy N.-
Givényben az 1829. évi egyházlátogatási okmány sze-
rint a papi járandóságok kiszolgáltatása nem egyes kath. 
híveket, hanem az úrbéri telkeket biró összes (tehát prot. is r) 
lakosokat terheli, s ez alapon annak kiszolgáltatása alól 
Fischer Salamon 4/8 úrbéri telket biró izraelita sem me-
nekülhet : Laczy István n.-divényi plébános folyamodvá-
nyának helyt advan, a n. alispán mult évi jul. hó i-én 
7388. és a közig, bizottság aug. hó 11-én 534. sz. a. 
kelt hatarozatainak megváltoztatásával a m. é. május 15-cn 
kelt 603. sz. szolgabírói végzést (mely természetesen 
Fischert elitéli) jóva hagyom.* 

A többi ily tartalmú rendeleteket közölhetnék azok, 
kik városon laknak s alkalmuk van a lapokat tetszésük 
szerint olvasni. De elég ebből ennyi; kitűnik a fenneb-
biekből, hogy B. M. ur elve: , a földnek nincs vallása* 
— fajdalom, oda fenn nem talalt visszhangra, a 
, törvény* pedig, melyre a megjelent m. rendeletek ala-
pittatnak — az egyh. latogatási okmány. Hogy ezen 
rendeletek a B. M. ur altal közlött 1869-iki 21072. szá-
múval homlokegyenest ellenkeznek, azt bizonyítani nem 
szükség. Az 17901 iki törvény 26. t. c. 6. §-a nem is 
egészen correct, mert ott csakis papbérről és ágybérről 
van szó, a mi alatt én mást nem tudok érteni, mint stólát 
bizonyos functíóért és lélekpénzt vagy párbért, mit a 
rendes birtok után kivetett egyházi tartozáson felül, 
minden házaspár fizet. Ha minden gyülekezetben a sze-
mély után fizettetnék az egyházi járulék, akkor érteném ; 
de sok helyen, nálunk is, tekintet nélkül arra, hogy hány 
tagból áll a család, minden telek egyformán fizet. I la 
valamely apa 3 vagy akar 4 házas gyermekével egy 
kenyéren van, épen annyit fizet, mint akármely, vele 
egyenlő birtokú özvegy asszony, ki egészen egyedül áll 
a vilagban. Pap- és ágybért tehát nem is követelnek 
a kath. papok, hanem igenis egyházi tartozást a birtok 
utan — ha t. i. popbér alatt csupán stólát értünk, mint 
azt a nevezett §-ból könnyen kimagyarázhatjuk. 

A fentebbiek szerint tehát világos, hogy a B. M. 
ur altal közlött rendelethez nem ragaszkodhatunk, mert 
ujabban azzal ellenkező ítéleteket hozott a ministerium ; 
s igy nem is »érdemeljük meg, hogy jogtalanul szen-
vedjünk. * 

Mi biz ezt a dolgot nem vehetjük oly könnyen, 
csak félvállról, mint B. M. ur, hanem igen komolyan, 
mint azt e .becses lapok 22. szamában Tóth S. és Kund 
Samu lelkész urak teszik ; ambar ezek közül az első, cik-
kemet rosszul értelmezte, mert a sérelem, nálam még 
tényleg nincs meg, hanem csak insinuálva lett. De szom-
szédomnak, a rohonci ev. lelkésznek, már régóta folyik 
egy ilyen pere. 

Egyik incédi filiabeli hivét ugyanis beperelte az ot-
tani plébános, hogy vendéglője s birtoka után — tehát 
nem stólát és fejadót - - neki is fizessen s a r. k. egyh. ter-
heit aranylag viselni segitse. A kőszegi szolgabíró a plé-
bánost elutasította ; az alispán részére itélt; a közig. biz. 
ismét elutasította, mert — mint kérdezősködésemre több 
megyei vezérférfiutói hallottam — Vasmegye ily szenny-
foltot, vagy jobban, ily jogtalanságot nem fog lelkére venni. 
Most épen a ministeriumnal van az ügy végeldöntés vé-
gett. S hogy mire dől el a dolog, azt a Kund S. által 
felhozott győrmegyei eset is, valamint az általam olva-
sott számtalan végitélet sejteni engedi, lín, ha beperel-
tetnek híveim (mert plébános szomszédom maga is fél 
körmét elégetni), mar előre tudom, mit várhatok. A szol-
gabíró és az alispán elitéi bennünket; a megyei bizottság 
felold s a ministerium? hogy mint itél — az a 
jövő titka. 

Kund S. ur végül azt tanácsolja, hogy a sérelmet 



vigyük az egyházmegye s egyh. kerület utján az egye-
temes gyűlés elé. Helyesen, ez a nekünk kiszabott u t ; 
s én is ezen ulra fogok lépni, mihelyt a sérelem a be-
perlés által tényleg megtörtént; de ha ez az e hó foly-
tán tartandó esperességi gyűlésig meg nem történnék, 
ugy én tárgytalan panaszszal, insinuált sérelemmel elő nem 
léphetek. De mindenesetre jelentsék be ezen sérelmet 
az olyan lelkészek, kiknél a beperlés, vagy elitélés már 
megtörtént s én hiszem, hogy az egyház-egyetem im-
pozáns fellépésének lesz hatása s visszaveretik az elle-
nünk intézett támadás, mig ismét valami uj y merény-
letet* nem gondol ki a leleményes klérus. 

Zab rak Dénes. 

R É G I S É G E K . 
Az Abauj-szepsi ref. egyház történele. 

(Folytatás.) 

Ekkor az egyháztagok kettőzött erővel fogtak az 
anyaggyűjtéshez. Mint a szorgalmas méh ezer meg ezer 
virág kelyhéből, nagy faradsággal gyűjti össze a sejt 
részeit, ugy az egyház tagjai is napról-napra hordták össze 
az anyagot, hogy idejében, minél rövidebb idő alatt 
felállíthassák az urnák fényes házát. Egyesek áldozat-
készsége, s vallását hőn szerető hívek buzgalma csak-
hamar tetemes összeget hordott össze, mely, habár az 
egész építkezési költség fedezésére nem volt is elég, de 
elegendő volt alapnak. 

Ig)' megszerezve az építkezéshez legszükségesebb 
anyagot, ismét járultak a helytartótanács elé, s ujabban 
könyörögtek templomépitési engedélyért. Azonban ké-
relmök most is visszautasittatott. 

Ok azonban nem szűntek meg kérelmezni. Ha egy-
szer visszautasíttattak, az csak olaj volt a tűzre, mely 
még jobban élesztette vallásukért lángoló szerelmüket. 
Tettek hát még egyszer kísérletet. 1772. márc. 11-én 
nyújtott,ík be a már két i/ben visszautasított kérelmö-
ket és szorongva várták eredményét. Azonban már 
ekkor a protestántismus felelt a jobb jövő hajnala de-
rengni ke/dett. Mert II. József, »ki a protestánsok va-
lódi atyja lett, haza térve nagyfontosságú kőrútjából, 
hol a protestánsok vezéreszméivel megismerkedett, a 
kormányzásban is hallatta szavát, és Mária Therézia al-
tal korlatozva bar, nem egyszer mutatta ki a protes-
tánsok iránt jóakaratát.* 

S bizonyára leginkább az ő belolyásának köszön-
hető, hogy a szepsi ref. egyháznak már több ízben eluta-
sított kérvénye most helyt talált, és a megoldás a leg-
kedvezőbb vala. Ugyanis még azon év jul. 6-án kelt a 
fontos okirat, mely szerint az egyház egészen kőből temp-
lomot építtethet, az e célból kinevezett megyei küldött-
ség által kijelölt helyen. A legmagasabb helyen kelt irat 
magyar fordításban következő : 

,Az Abaujvármegyében levő Szepsi városaban 

lakó reformátusok fundamentomától fogva építtetni kére-
tett templomjok iránt azok is, a melyeket kegyelmetek 
mártius hónapnak 11-ik napján itt benyujtottanak, O Fel-
sége előtt alázatosan bejelentetvén, noha másképen a 
mostani templomjok felől is nem lehet feltenni, hogy 
bele nem férhetnének 530 személyek, midőn mindazon-
által a magistrátus látná s megismerné, hogy ők alá-
zatosan esedeznének és az építésre való materiaról s 
arra megkívántató költségekről szorgalmatoskodnanak : 
tehát O Felsége császári s királyi kegyelmessége sze-
rint kegyelmesen méltóztatott irántok végezni, hogy az 
ő kérésekre, az ő számokra fundamentomától fogva egé-
szen kőből újonnan épitendő templom egy rajta építendő 
fatornyocskával, s abban teendő egy harangocskával 
együtt megengedtessék. Nem azon a helyen ugyan, mely 
hajdan a katholikusok számára kirendeltetett, ugy mint 
a mely szoros és a róm. kath. templomjukhoz igen 
közel vagyon, hanem vagy a mostani tnmplomjuk helyén 
vagy más valamely helyen, hogy a könnyen megeshető 
illetlenségek eltávoztathassanak, oly helyen, melyet a 
vármegye ítélete szerint kirendelt, és a melyet a ma-
gistrátus elegendő tágasságunak talal és ítél ; ugy 
mindazonáltal, hogy a magistratus vagy vármegye 
tisztei szorgalmasan reávigyázzanak, hogy vagy az 
alapnak kiszélesítésében, vagy a költségben vagy a/, újon-
nan szedendő pénzben ne véthessenek. 

Ezt a cs. és k. végzést annak okáért az () f el-
sége kegyelmes parancsolatjából azért adja tudtára a 
helytartó királyi tanács kegyelmeteknek, hogy annak 
felépítése körüli szükséges dolgaikat cselekedni és szor-
galmatosan felvigyázni kötelességöknek tartsak. 

Adatott consiliumból jul. 6. 1772. Albertini.* 
A fejedelmi kegy altal jogot nyervén az egyház 

templomépitésre, csak egy volt még hátra, helyet ke-
resni, hová az első szegletkövet lerakathassa, mivel az 
egyháznak semmiféle helyisége sem vala. 

Azon időben többen valának Szepsi városának föl-
desurai, u. m. br. Eötvös Miklós generális; márkusfa-
lusi Máriási László és testvére márkusfalusi Máriási Má-
ria ; Olcsvári Mária; Yandernáth Gertrúd. Ezekhez folya-
modott tehát az egyház 1772. szept. hóban, hogy a 
városnak alialok legalkalmasabbnak vélt részén engedje-
nek helyet az épitendő templomnak; s a nevezett földes-
urak mindnyájan közös akarattal a piacon alól levő ut-
caban engedték meg a templomépitést; a hely kijelö-
lését egy kiküldendő bizottságnak hagyván fel. 

A kiküldött bizottság, a már meglevő s hajdan a 
reformátusok altal is bírt r. kath. templomtól 100 öl távol-
ságra délfelé, 7 öl széles és 13 öl hosszú helyet jelölt ki, 
melyre építhették a ref. egyhaztagok templomjukat. 

Hozzá is fogtak azonnal az építéshez, és minthogy 
már kész anyaggal rendelkeztek, az meglehetős gyorsa-
sággal ís haladt. S mar 1773-ik esztendőben be lett fe 
jezve, s egyszersmind ugyanakkor fel is szenteltetett. 

Az építéssel egyidejűleg, a legfelsőbb helyen en-



gedélyezett 5 mázsás harangot is megöntették Eperjesen 
ily felírással: »In Honorem sanctae Trinitatis pro Eccle. 
Helv. Confes. Sepsiensis. Gen. nobi. Stef. Szendrey. 
Anno 1772.* 

A hosszas elnyomatás után valamivel szabadabban 
kezdettek mozogni; fáradságuk, hitbuzgalmuk gyü-
mölcse : az aljától egészen kőből épitett eléggé tágas 
templom a város egyik legszebb terén diszlett; csak 
egy volt még, mi kívánalmat igényelt, s ez, a különben 
elég díszes templomra akasztott fatorony vala, mely 
mindenül szolgálhatott, csak a templom díszéül nem. 
Nem is nyerte az meg a hívek tetszését, de az uralkodó 
hatalom nyomása alatt állottak, s nem volt szabadságuk, 
habár anyagilag megbírták volna is, még alapjában kő-
ből építendő ujabb toronynyal felcserélni, mely a távo-
labb levőknek is hirdette volna a ref. egyház életerős 
voltát. Mária Therézia 1780-ik évben bekövetkezett halála, 
II. Józsefnek trónralépte, kezdete volt egy jobb kornak, 
mely gyümölcsét már 1781-ben az Edictum Tolerantiában 
meghozá. 

E királyi parancs az Abauj-szepsi ref. egyházta-
gok keblébe is reményt és bátorságot öntött. S már 
1782-ben fel is folyamodnak a felséghez, hogy engedtetnék 
meg nekik, a mar meglevő templomhoz fatorony helyett 
kőtorony építése. S kérelmöknek volt is sikere, mert 
még ugyanazon évben megkapták a leiratot, mely sze-
rint alapjától kőtornyot építtethetnek. Az építést 1783-
ban meg is kezdték, s 1784 elején, mind a kőmives-, 
mind az ácsmunka befejezve lőn. 

Azonban nem soká gyönyörködhettek benne, mert 
egyrészről a kőmivesmester hanyagsága, talán rosszaka-
rata ; másrészről a rossz, hanyag, tanulatlan legények 
felületes építkezési ismereteik miatt, dacára annak, hogy 
az egyház mindig elegendő és a legjobb anyagot szol-
gáltatta (a mint a későbbi tárgyalási jegyzőkönyvből 
kitűnik): 1784 karácsony ünnepét megelőző nap délu-
táni templomba-menetel előtt az egész torony össze-
omlott, úgyannyira, hogy kő kövön nem maradt. 

Az egyház önhibáján kívül ily tetemes kárt szen-
vedvén, nem mulasztotta ugyan el az építkezést vezető 
mesteren kártérítést követelni, s az illető hatóság előtt 
azt beperelni; de mert talán a megyei igazságszolgálta-
tás csigaléptekkel haladt, s egy év alatt csupán néhány 
tanuhallgatási jegyzőkönyv vétetett fel a megyei szol-
gabíró által: jobbnak látták az egyház elöljárói, az egy-
ház hátrányával is, a barátságos kiegyezést. Ez 1785. 
febr. 10-én szerződés által meg is történt, mely szerint 
a kőmivesmester rozsnyói lakos Kriska György tarto-
zott a ledőlt tornyot újra építeni, még pedig, hogy 
minél gyorsabb legyen, annyi legénnyel, a mennyi szük-
séges, kiket felerészben az egyház, felerészben a kőmi-
vesmester fizet. Újra megkezdették tehát az épitést 
ugyanazon év tavaszán s 1789-ben végezték be. A torony-
tetőt krasznahorkavárallyai lakos Jesze József, csupán fát 
nyerve az egyháztól, 250 német forintért építette. Majd 
a felépült uj toronyba az 1772-ik esztendőben öntött 5 

[ mázsás harangot kevésnek találták az egyháztagok, 
ahoz 1790-ik esztendőben Eperjesen egy II mázsást, 

1 önkéntes adakozásból, öntettek, mely még jul. 31-én 
fel is húzatott. 

Az 1794-ik év aug. 27-ik napja, mind a városra 
mind az egyházra szomorú nap volt. Ugyanis a város-
házon felül, a nap eleti soron tűz ütött ki, mely csak-
hamar lángtengerbe borította az egész várost s néhány 
óra alatt porrá tette úgyannyira, hogy, a mint az ak-
kori feljegyzések mutatjak, a kőfalak leomlottak. Az 
egyházi épületek mind a lángok martalékaivá lőnek ; a 
harangok elolvadtak; az 1772. és 1790-ik esztendőkben 
öntött két harangból 9 mázsa maradt. 

Jóllehet a tűz által roppant kárt szenvedett lakos-
ságnak saját háza felépítéséről kellett gondoskodni, 
mindazáltal az egyházról sem feledkezett meg; mint eddig, 
ugy most is, midőn legnagyobb volt a szükség, meghozta 
az ur oltárára áldozatát, s a vallásos buzgalom még 
ugyanazon évben harangöntésre 527 rfrt 97 kr. áldoza 
tot hozott. A templomtető felépítését 415 rfrtért 
1794-ben; a torony és parochia tetejét 1795-ben 340 
rfrtért egy kassai ácsmester vállalta és készítette el. A 
papnak mindaddig, mig a parochia felépül, Héczei An-
drás három szobát engedett által. Majd 1794. dec. 5-én 
egy 16 mázsás harangot; 10-én két mázsa 18 fontost; dec-
23-án 42 fontost öntettek bent a templomban. De ezek 
csakhamar céltalanoknak bizonyultak, mert az anyag 
rosszul kezelése miatt kettő meghasadt; s 1805-ik esz-
tendőben mind három Kassára vitetett be, hogy ott újra 
átöntessék. 

Ekkor öntetett Lebrecht Krisztián kassai öntődé-
jében a jelenleg meglévő három harang. 

Az egyik 8 m. 51 font, ily felírással: »Újonnan önte-
tett. A szepsi reformata Ekklesia tulajdon költségén, — 
MD. CCCV. T. T. Major József prédikátor, Ns. Szobonya 
István és Almási ISTVÁN kurátorok idejében KASSÁN.* 

A másik 4 m. 53 font. ,Öntette a Ns. szepsi ek-
klesia számára Ns. Héczei András. M. D. CCCV. T. T. 
Major József prédikátor, Ns. Szobonya István és Almási 
István kurátorok idejében. KASSÁN. 8 

A harmadik 2 m. 31 font. »Újonnan öntette a 
szepsi ref. ekklesia Ns. Szobonya György különös sege-
delmével. M. D. CCCV. T. T. Major József prédikátor, 
Ns. Szobonya István és Almási István kurátorok idejében.* 

1807-ik esztendőben a parochia két hátsó szobával 
bővíttetett; folyosóval, boltkamrával láttatott el. Ugyan-
ekkor kezdtek hozzá egy pince építéséhez is, mely az 
udvar alatt délre ásatott, s 1808. elején 36 hordóra el 
is készíttetett. A torony padja vályoggal, tölgyfa pad-
lással ; a toronyból a templom-padra vezető ajtó erős 
vasajtóval fedetett be. 1838-ban a csűröskert északi ol-
dalát 18 és fél öl kő- és vályog-fallal 104 rfrt 15 krért 
körülvették; 1846-ban rozsnyói lakos Simen Károly 
által a már elavult toronytető 1964 frt 52 krért bádog 
alá; 1854-ben a parochia 3457 vfrt. 45 krért cserép 



alá ; 1863-ban az egyházi csűr 498 vfrt. 95 krért zsin-
dely-tető alá vétettek. 

Ettől kezdve szünetelt az egyházban az oly rég-
óta megkezdett építkezés az 1875-ik évig. Ekkor azon-
ban a templom ujabb tettre hívta fel az egyháztagok 
figyelmét. A már majdnem száz év óta fennálló tetőzet, 
az idő által annyira megrongáltatott, hogy minden per-
cen a leszakadástól lehetett tartani, mit aggodalom nél-
kül nem nézhettek, s az építkezést a könnyelműség bűne 
nélkül tovább nem halaszthatták. Akadtak bár olyanok, 
kik még nem látták sem az időt elérkezettnek, sem 
pedig az egyház pénztárában levő összeget elegendőnek 
a tetemes kiadások fedezésére, azonban a szükség altal 
előidézett követelés erősebb volt egyesek akaratánál és 
hosszas vita és tanácskozás után az egész templomtető 
újjáalakítása elhataroztatott. Igy az 1876-ik év nyarán az 
egész templomtető cinkkel befedetett, mely munka 
3646 frt 4 krig apasztá meg az egyház pénztárát. Jóllehet 
üresen maradt a pénztár, de kárpótlásul oly díszes temp-
lom allittatott elő, mely mind az egyháznak, mind a 
városnak méltó díszéül szolgál, s önérzettel tekinthet reá 
minden protestáns egyháztag. 

(Vége következik ) 
Pajkos Endre, 

ref. s. lelkész. 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 
Edinburgh 1881. Junius 5. 

(Folytatás és vége.) 

Rev. Moody Endre missionarius Bpestről jelentést 
tett a gyülekezetről, iskoláról, s missiói működésük 
eredményéről. Egyházuk folyvást növekedik. Három 
nyelven tartanak istenitiszteletet német, angol s francia 
nyelven s mindegyik istenitisztelet látogatott. A gyüle-
kezet cosmopolita jellegű. A mult évben az urvacsorával 
élők száma 326 volt, 17 keresztelt, 2 házasság, 19 ha-
lott s 2 áttérés a róm. kath. egyházból. A vasárnapi 
iskolások száma 150, 12 tanítóval. 

Az iskolaban a gyermekek száma különösen a 
mult évben nagyon megszaporodott. Működésűkben 
részint a magyar kormánytól a magyar nyelv hiányos 
használata miatt, részint a zsidó hitközség féltékenysége 
által akadalyoztattak. A támadásoktól különösen Török 
Pál superintendens ur közbenjárása folytán megsza-
badultak ugyan, de még mindig nem dolgozhatnak 
oly szabadon mint óhajtanák. A tanítók Buss, Rau és 
Maay urak a szünidők alatt Pécsett hallgatták a pót-
tanfolyamot, s ha nem alakíttattak is teljesen magya-
rokká, de Maay ur kivételével képesek minden idegen 
segítség nélkül tanítani magyarul, a mint most már te-
szik is. A mi missiójuk tulajdonképeni tárgyát, a zsidó-
kat illeti, ezekről Rev. Moody ur azt mondja, hogy Ma-
gyarországon még nem kerekedtek ugyan felül, de felül 
fognak kerülni Felemlité az Istócy altal megindított 

antisemiticus mozgalmat. Ók — mondja — Magyaror-
szágon nagyon szeretik a zsidókat s ugy véli, hogy a 
zsidó kérdés helyes megoldásával foglalkoznak, missióju-
kat a szeretet szellemében folytatván. 

A bizottsághoz beadott jelentésben Rev. Moody 
elbeszéli 7 vagy 8 zsidó megtérését. »Egy fiatal tanuló 
C. A. D pozsonyi születésű jött Boroszlóból, hol a zsidó 
theol. seminariumban tanult. Egy levelet intézett hozzám, 
azon óhaját fejezvén ki, hogy egyházunkba felvétetni 
kiván, s kért, hogy tűzzek ki időt, mikor vele beszélhetek. 
Nap és óra meg lévén állapítva, megjelent. Megjelenése 
bámulatba ejtett, a mint belépett egy kis emberke nagy 
fejjel, a homlokon értelem tükröződött, a szemekben 
tevékeny, de nyugtalan lélek tüze égett s a mint az 
asztal mellett szemben velem helyet foglalt s vele be-
szélgettem, nem láttam mást, csak fejét; gondolám, ki 
tudja, mily jövő áll a kis ember előtt ? Ugy találtam, 
hogy elméje vallásos kérdések felett gyakorlott, de még 

i nem volt az igazság alázatos nyomozója, hanem eszével 
mindent túlszárnyalni vélt s mindent saját esze Ítélőszéke 
alá helyezett. Egy könyvet adtam néki, melyről gon-
doltam, hogy hozzá alkalmas s uj találkozásra időt 
tűztem ki. Egy vagy két nap múlva azonban a köny-
vet az iskola-épületben a janitornál letette egy levéllel 
együtt, melyben mély meghasonlásának adta kifejezését; 
a könyvben, úgymond, talált enthusiasmust, de semmi 
logikát, fanatizmust, de semmi meggyőző argumentumot; 
„ megyek tehát a magam lábán keresni az igaz-
ságot.® Hetek multak, nem hallottam felőle sem-
mit, egy hónap múlva azonban, midőn angolul pré-
dikáltam, egy kis embert láttam a templom hátsó 
részén élesen nézve rám s tekintetem a kis zsidó éles 
nagy szemeivel találkozott. Nemsokára irt s bocsánatot 
kért, hogy a kölcsönzött könyv felett oly elhamarkodott s 
kedvezőtlen véleményt mondott, s uj határidőt kért ta-
lálkozásra. Jött, mint rendeltem s késznek nyilatkozott 
meghallgatni. Hosszasan beszélgettem s bibliát olvastam 
vele és igyekeztem szivére és lelkiismeretére beszélni. 
Ezóta rosszul lett s ugy hiszem, lakásán azon könyvek-
kel s vallásos iratokkal foglalatoskodik, miket neki ad-
tam. ' Egy másik eset szól egy zsidó lányról, kit vissza-
fogtak az iskolából a Jézusban vetett hite miatt. Ez 
eset a zsidókat nagyon felingerelte. A lapokban meg-
támadták az iskolát mint téritő intézetet. A rabbi Török 
Pál superintendens urnái jelentést tett, mondván, hogy 
a lányból egy tökéletes fanaticus lett, olyan, hogy 
miután megtiltották neki a biblia olvasását, éjjel felke-
reste, világot gyújtott s olvasta. 

Egy másik jelentésből kitűnik, hogy a zsidók meg-
térítésénél nagy szolgálatot tesznek a colporteurök, kik 
gyakran érintkeznek velők funktiójuk közben. Riedel, ki 
evangelista és colporteur egyszersmind, aradi utja alkal-
mával három katonával találkozott. Kettő magával vitte 
az uj testamentumot s épületesen beszélgettek arról, a ki 
által bűneik bocsánatát birják. A harmadik zsidó volt s 
gúnyolta és zavarta őket, mondván : ,mi szükségünk ne-



künk Mózesre, Krisztusra vagy a Messiasra, Ferenc Jó-
zsef a császár a mi Messiásunk, kitől várjuk a kinos lánc 
alóli felszabadításunkat.4 A katonák szépen megfeleltek 
neki, Riedel intette és egy uj-testamentumot ajánlott 
fel neki. A zsidó útitárs szívesen togadta s igérte, hogy 
gondosan használja, csak Riedel írja bele a nevét. 

Pástor Cisár, a cseh ref. egyház küldötte, tartott egy 
beszédet az evangeliomnak Csehországban való működésé-
ről. Csehországot történelmére s fekvésére nézve Palesti-
nához hasonlította. Hivatkozott azon nagy feladatra, 
mely Csehországra a szláv elemek evangelizálásában vár, 
különösen Oroszországban (csakhogy e tekintben még 
maga Prága is nyakas vár). 

A zsidó missió az egyház pártfogásába ajánltatván, 
a gyiilés feloszlott. 

Plarmadik nap, május 2i-én. A királynő születés-
napjára egy meleg hangon irt üdvözlő irat felterjesztése 
elhatároztatott. 

P'elvétetett tárgyalás végett egy lelkész részegségi 
ügye. Az egyházi törvények szerint a lelkészt, ha része-
gen kapják, azonnal elcsapják. Az ügy 92 nyomtatott 
lapra terjed. Először a presbyteriumon tárgyalták ez 
ügyet, melynek határozata folytán a lelkész felszólittatott, 
hogy hivatalos működésével hagyjon fel azonnal. Mint-
hogy azonban a felhozott nyolc részegségi eset közül 
három be nem bizonyítottnak s kettő alaptalannak mu-
tatkozott, az ügy a synodusra felebeztetett ; de mert 
a synodus a presbyterium végzését megvizsgálatlan 
hagyta helybe, ismét felebeztetett a General Assembly 
elé. Az Assembly részletesen targyalta az ügyet s 
tekintetbe véve az illető lelkész védekezését, hogy 
a fején egy ütés által támadt sérülés következté-
ben álmatlanságban szenvedett s a bort orvosságké-
pen használta, de azzal soha vissza nem élt; te-
kintve továbbá a vádak kétséges voltát: felmentette a lel-
készt, figyelmébe ajánlván, hogy ezentúl jó lesz magára 
vigyázni. 

Több apró ügy elintézése után a gyűlés feloszlott. 
A következő vasárnap a helybeli lelkészeket a zsi-

natra megjelent lelkészek felváltották ; szinte bajos volt 
választani, hogy a sok jeles szónok közül melyiket hall-
gassa az ember. 

Negyedik nap, máj. 23. Főtárgy a theologiai inté-
zetekről beadott jelentés. A szabad egyház három theol. 
intézetében volt a mult évben összesen 257 theologus, 
u. m. Edinburgh New College 125, Glasgow 99, Aber-
deen 33. 

Az edinburghi theol. főnöke (Principal) Dr. Rainy 
sajnálatát fejezte ki tanártársai nevében, hogy egyik jeles 

-kollégájuk Dr. Mac Gregor egészségi változás miatt kény-
telen elhagyni az intézetet. Az Assembly fájdalmasan 
vette tudomásul e jelentést s kifejezte azon óhajtását 
hogy az éghajlat változtatása hozná vissza Dr. Mac 
Gregor egészségét, s felhatalmazta a bizottságot, hogy 
belátása szerint egy tisztességes dijat számára ha-

tározzon meg 5 évre, a mikor az Assembly ismét meg-
nyújthatja az időtartamot. 

lírdekes tárgya volt a gyűlésnek a vasárnap meg-
ünnepléséről adott bizottsági jelentés Mr. M'Kenzie te-
vén a jelentést, mindenekelőtt két fontos dolgot óhajt 
figyelembe vétetni. Először, hogy a vasárnap nem egy-
házi vagy emberi intézmény, hanem Isten rendelése. 
Másodszor a vasárnap természetét illetőleg beszélnek 
arról, mint nyugalom napjáról ; valóban az, csakhogy 
mit értsünk e szó alatt : nyugalom ? Sokan ugy értelme-
zik, hogy a hétköznapi munkától visszatartózkodás s ugy 
tekintik, mint a test nyugalmára szükséges napot. Azon-
ban a kis káté jól fejezi ki a vasárnap természetét, 
midőn azt mondja, hogy a vasárnap szent nyugalom 
napja, nem csupán testi, hanem valamivel magasabb ter-
mészetű. A mult évben különösen egy dolog vonta 
magára a bizottság figyelmét: a muzeumok s képtárak 
nyitva tartása az ur napján. A kérdés a felsőház 
(the Ilouse of the Lords) elé került s a többség, 
bár kicsiny volt, de a muzeumok bezárása mellett 
nyilatkozott. 

Az Assemblynek figyelembe kell venni, hogy a 
kérdés — e helyek nyitva tartása érdekében — jelenleg az 
alsó ház (the House of Commons) asztalán fekszik. 
Egy különösen ügyesen szónokolt azon irányban, 
»hogy a mennyiben a muzeumok stb. vasárnap nyitva 
tartasa ellen London külvárosi kerületeiben minden op-
positió megszűnt, mutatja a jó eredményt, mely e he-
lyek nyitva tartásából következik.® Ítéltévé, hogy az 
indítvány keresztül vitetik, kérdi, váljon a mozgalomnak 
itt vége szakad ? Miért szorítkoznának csak a nemzeti 
muzeumokra, miért nem nyittatnának meg azok is, me-
lyek helyiek ? Óhajtaná, ha az ügyvédek az Assembly-ben 
érveket hoznának fel ezen intézetek megnyitása mellett. 
„Hallottuk felhozni azt a nevelő erőt, lélekemelő befo-
lyást, a mivel ez intézetek : muzeumok s képtárak bírnak. 
Nem tagadom, hogy igen bírnak ; de vannak más in-
tézetek is ily lélekemelő s nevelő befolyással. A színhá-
zat mondjak ilyennek, s az előbbi alapon miért ne nyit-
nak meg ezeket is. Megpróbálták vasárnap előada-
sokat tartani, más tárgy felett, mint a mivel a nép 
e napon el van foglalva; de ők nem hajlandók megen-
gedni, hogy szószékeikből tanszéket s templomaikból 
tantermeket csináljanak, hol tudományos, irodalmi, vagy 
épen történeti előadásokat tartsanak. Fél, hogy a szó-
széket egyesek gyakran oly célra használták, mint a 
minőre sohasem volna szabad (hear ! liear !). Előadasok 
tartattak épen Pldinburghban, melyekről nem bizonyos, 
hogy mindig épülésre szolgáltak. Előadások tartattak 
egyháztörténelem felett. Értené, ha ezek Krisztus egy-
házának története felett tartattak volna, azonban, midőn 
azok inkább a politikai helyzetét s más egyházakkal való 
viszonyát tárgyalták s midőn különösen az egyház tör-
ténelmének alapja annyira félre magyaráztatott, mint 
némely előadások alkalmával , történt, bizonyára nem 
szolgált oly épülésre, mely egy vasárnapi szószéket meg-



érdemelt volna.* (Helyeslés). Kiterjeszkedett végül még 
a vonatok megakadalyozására is. 

Dr. Thomson indítványozta, hogy az Assembly hi-
telesítse a jelentést, kifejezvén köszönetét a bizottság 
fáradozásáért s szólítsa fel a lelkészeket, hogy gyülekeze-
teikben a vasárnap megünneplése érdekében figyelmet 
keltsenek, továbbá hogy az Assembly egy kérelmet ter-
jesszen az alsó ház elé (the House of Commons) a mu-
zeumok s képtárak vasárnapon való megnyitása ellen. 
Ez indítvány támogatására felhozta, ,hogy mindnyájan 
egyetértenek abban, hogy a vasárnap nemcsak egyike 
a legrégibb intézményeknek, hanem isteni intézmény 
az ember physicai, erkölcsi és szellemi jóllétére. 
Elég szomorú, hogy a mult évben kísérlet tétetett 
hogy a muzeumok s képtárak megnyitása által megszent-
ségtelenítsék az ur napját. Örvendetes, hogy a felső ház 
(the House of the Lords) többsége elvetette ez in-
dítványt. A dolog azonban a parlament másik házá-
hoz fog kerülni s nagy erőmegfeszitésbe kerül a 
vasarnap jogainak fentartasa, hogy mi is egy continensi 
vasarnapot ne kapjunk. (Helyeslés.) Nincs kétség, hogy 
ha a nép emeli fel szavat, mint tette Wales, melynek 180 
szavazattal 17 ellen megadatott a vasárnapi zarrende-
let, a képviselőház tekintetbe veszi azt. Reméljük, 
hogy a helyett, hogy vasúti kocsikban ivótermek felal-
litasara adjon alkalmat, mint történt azelőtt, a vasárnap 
helyes megünneplését fogja előmozdítani. Mielőtt azonban 
a parlamenthez a kérvény beterjesztetnék, óhajtandó hogy 
az Assembly utasítsa a lelkészeket, hogy a nép között 
szószéken, a vasárnap megünneplése érdekében mindent 
elkövessenek. Még emlékezünk az időre, midőn Scótiaban 
a vasarnap megszentségtelenitése a ritkaságok s hihe-
tetlenségek soraba tartozott, azonban félek, hogy ma már 
ez nem mondható. 

A serdülő ifjúság türelmetlenséget mutat a va-
sarnapi visszavonultsag iránt. Ez rosz gyümölcsöket 
teremhet.* Dr. Thumson inditvanya elfogadtatott. 

Az esti gyűlésen megkezdetett Professor Rob. Smith 
ügyének targyalasa. Ez ugy, mely több mint négy év 
óta tartja izgatottsagban az egyházat, a jelen gyűléstől 
varta megoldását. Egy kis tájékozás végett vegyük tudo-
másul a következőket: 

Robertson Smith aberdeeni theol. tanár. Egyszer 
kisült, hogy előadásai alkalmaval eretnek tanokat ter-
jeszt. A vizsgalat megindult, melynek eredménye azon-
ban csak az lett, hogy Rob. Smith professornak tudo-
masara juttatott, hogy nem azért tanár, hogy a sajat 
nézeteit arulja, hanem hogy azt tanítsa, a mi az egy-
ház közhite, vagyis előadásai alkalmaval tartsa szem 
előtt a confessiót. Alig egyenlittetett ki a dolog, midőn 
az „Encyclopaedia Brittanica*-ban megjelent R. Smith 
professoitól egy cikk, a héber nyelv és irodalom felett 
(Hebrew Language and Literatur). Ebben, valamint Smith 
egyéb irataiban, egész halmazat fedezte fel az eretnek 
tanoknak az ezek megvizsgalasára kinevezett bizottság. 
Ezeket négy csoportra osztotta fel : 

I. Melyekben a szentirati könyvekről tiszteletlen 
módon van szó. Például: , A nyelv hanyatlásával elveszett 
a régi próza-irály ékessége. Ezrás és Nehemias memo-
irjai, a krónikák dísztelen elbeszélései, sőt épen Eszter 
könyve egyenként irodalmi érdemen alol állanak.* 

II. Melyekben a szentirati könyvekről oly módon 
van szó, hogy az olvasó bajosan tekinthetné Istent azok 
szerzőjének. Péld. Salamon énekeiről szólva azt mondja : 
s ez a lyricai dráma sokat szenvedett hamisítások miatt, 
valószínűleg sokáig nem íratott le s tökéletlen gyűjte-
ményből, ugy hogy eredeti alakjaból nagyon sokat ve-
szített. * 

III. Melyekből természetesen folyik, hogy a szent-
írás az események nem hiteles elbeszélését adja. Péld. 
»Bátran feltehető a kérdés: váljon Mózes hagyott mas 
törvényeket írásban, mint a kőtáblán a tiz parancsolatot? 
Épen Exodus XXIV. 4. XXXIV. 27. eredeti összefüggé-
sében csak a tiz parancsolatra vonatkozhatik. * 

IV. Melyek kétségbe vonjak a prophetiak hiteles-
ségét. Péld. „Uj korszak kezdődik az irott prophetia 
keletkezésekor a 8-ik szazadban. (Az irott prophetia 
keletkezését a 8-dik századra téve, a bizottság véleménye 
szerint ellenmondásba jő Jézus tanításával. János V. 46.) 

Mindegyik sententia kellő mennyiségű példákkal 
illustralva. 

»A bizottság a legfontosabbnak tartja felhívni a 
figyelmet azon tényre, hogy oly kérdések merültek fel, 
különösen Professor Smith irataiban, melyek egészen 
ujak a scót egyház történetében. A mennyire a bizott-
ság tudja, eretnekség felmerülése esetén, a szentírás 
csalhatatlan igazsága fogadtatott el, s azt volt megha-
tározandó, hogy váljon a vádolt egyéniség tanítása össz-
hangzik-e az igazsaggal, mint azt a szentírás tartal-
mazza s a confessió formulázza ? A szentírásra vo-
natkozólag a confessió tanítja, hogy Isten azoknak 
a szerzője, mert az az Isten igéje. A bizottság nem 
tulajdonítja Smith professornak azon szándékot, mintha 
vizsgálat alatt levő irataiban megtámadná az iras 
auctoritasat vagy integritását, hanem allitasai oly ter-
mészetűek, hogy az olvasóra azon benyomást gyako-
roljak, hogy az ,iras* nem a tiszta igazságot tartal-
mazza, s hogy nem Isten azoknak a szerzője ; a szabad 
egyház jellemére s hitelére tartozik ly benyomással el-
lentétben tisztába hozni, hogy erősen tartja és követeli 
a szentiratoknak, mint Isten igéjének, tekintélyét és csal-
hatatlan igazságat.* 

Ezen vizsgalatok eredménye lett, hogy mult ő.ss/.el 
Smith a tanitastól eltiltatott. Smith egyes allitasainak 
megcafolasaba. nem bocsátkoztak, megmaradtak a főar-
gumentum, a confessió mellett. 

A jelen gyűlésen órákig tartó érdekes beszédek 
hangzottak el ez ügy felett, valódi szónoki mesterművek 
a legjelesebb egyhazférfiak ajkairól. E vitatkozásokból 
azonban, dacára érdekes voltuknak, nem sok tanulságot 
meríthetünk, mert hiszen vitatkozni tudunk mi is; de 
annyit mégis, hogy dacara a kényes kérdésnek, szemé-
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lyeskedésre nem került a sor, hanem az ellenfelek ver-
senyeztek egymás érdemei elismerésében. Közlöm rövi-
den az eredményt. 

A máj. 23-ikiesti gyűlésen szavazattöbbséggel eldön-
tötték, hogy a kiküldött bizottság helyesen és jogosan 
jart el Smith ügyében. 

Máj. 24-ikén egész nap a következő két indítvány 
felett folyt a vita: I. Principal Rainy terjeszti elő azon 
indítványt, hogy : 

„Az octoberi commissió Ítélete s a presbyteriumok 
előterjesztése által felhivatott a General Assembly figyelme 
Professor Smith bizonyos irataira, különösen egy cikkre 
a héber nyelv és literatura felett. 

Tekintve, hogy az emiitett cikket Prof. Smith 
azután irta, mikor már előbbi állításai miatt vizsgálat 
alatt volt; 

Tekintve, hogy az emiitett cikk nem volt az 
Assembly előtt, midőn az ügyben itélt, mert nem jelent 
még meg az Assembly feloszlása előtt s Prof. Smith 
vigyázatlan és tökéletlen jellemű állításai miatt megin-
tetvén, nem adott jelt azok lételéről; 

És szem előtt tartva Prof. Smithnek az aberdeeni 
presbyteriumhoz intézett levelét is, melyben eljárását 
védi : ugy találja 

1. Hogy a mult Assembly itélet-hozatala Prof. 
Smith ügyében,— melynek alapján ő igényli, hogy azon 
jog neki meg volt adva, hogy nézeteit azon módon, mint 
tette, terjeszthesse, — érvénytelen. Az Assembly ezért 
azt a határozatot megsemmisiti s elfogadja az octoberi 
commissió ez ügyben tett Ítéletét. 

2. Hogy a héber nyelv és literatura feletti cikk 
legalább is oly természetű, mely nagy támadást és ko-
moly aggodalmat okoz. 

3. Hogy oly állításokat tartalmaz, melyek alaássak 
a szentírásnak históriai igazságát és isteni ihletését. 

4. Ugy a cikknek hangja, mint publikáltatásának 
körülményei azt mutatják, hogy Prof. Smith érzéketlen 
azon felelősség iránt, mely rajta mint professoron van. 

5. Az egyház egy nagy részének meggyőződése, 
hogy Prof. Smith bármily nagy tehetséggel legyen is 
megáldva (mit az Assembly nem akar kicsinyelni), nem 
kell tovább rábízni a lelkész-növendékek képzését. 

Ennélfogva a General Assemblynek kötelessége 
levén a theol. tanitasra felügyelni, kénytelen kinyilvání-
tani, hogy nem tartja továbbra is előnyösnek az egy-
házra, ha Prof. Smith folytatja tanitását. 

Az Assembly csütörtökön d. e. felveendi ez ügyet 
tárgyalás végett, hogy ezen Ítéletnek érvényt szerezzen 
s az ügy fenmaradt elemeit végleg elintézze.* 

II. Dr. White indítványozza, hogy : 
„A General Assembly tekintve, hogy Prof. Smith 

ismét adott ki egy művet, melyben nézeteit magyarázza ; 
tekintve az egyház minden tisztviselőjének azon jogát, 
mely öveteli, hogy alkotmányosan járjanak el ellene, 
azaz rendszeres vizsgálatot tartsanak: nevezzenek ki 
egy olyan bizottságot, mely éretten megvizsgálja Smith 

iratait, melyeket a mult Assembly óta kiadott, s ha 
szükségesnek tartja, akkor tegyen jelentést először az 
illetékes hatóságnál, az aberdeeni presbyteriumnál, mely 
az ügyet az Assembly elé terjesztheti.* 

Szótöbbséggel az első (Principal Rainy) inditvanya 
fogadtatott el. 

Hatodik nap, máj. 25. Változatosság okáért néhány 
apróbb ügyet vettek targyalás alá. 

Hetedik nap, máj. 26. Az elfogadott indítvány ér-
telmében folytatólagos tárgyalás alá vették Smith ügyét, 
mely i^mét a következő két indítvány körül forgott: 

r. Dr. Adam indítványozta, hogy: 
„A General Assembly Smith professort tanári 

jogaitól fossza meg, meghagyván teljes fizetését a kö-
vetkező gyűlésig s uj tanár választására tegye meg a 
lépéseket. * 

II. Dr. Bruce inditványozza: 
„Hogy az Assembly tekintve, hogy Prof. Smith 

végleges elmozdítása nem egyeznék meg az egyházi fe-
gyelem szabályaival, s mert a kérdés ily módotii eldön-
tésével az igazságot csak nem allapitjak meg és azok 
nem olyan természetűek, melyek az egyház szellemi 
jóllétére tartoznának: ennélfogva ejtse el az előbbi (Dr. 
Adam) által tett indítványt.* 

Az előbbire szavaztak 394-en, az utóbbira 231-en, 
Prof. Smith tehát tanári jogaitól 16 szótöbbséggel meg-
fosztatott. 

A gyűlésteremben rettentő zavar tamadt, iszonyúan 
lepisszegték az eredmény kihirdetését. 

R. Smith, a felajánlott fizetést természetesen vissza-
utasította. 

Az esti gyűlésen a tárgyalások folyama ismét a 
rendes mederbe tért. Tárgyaltatott az ifjúság jóllété-
nek ügye. 

Dr. White jelentése szerint az ifjúság gondozása 
ügyében kinevezett bizottság keletkezését azon hiány-
érzet idézte elő, mely volt az egyházban azon ifjak 
gondozását illetőleg, kik a vasárnapi iskolából már kike-
rültek, de nem tökéletes egyháztagok még. A népe-
sebb helyeken előadások tartásával tettek próbát, azonban 
ez nem vezetett a kívánt eredményre. Most már azon-
ban legjobb eredményről tehet jelentést a bizottság. 

Nyolcadik nap, máj. 27. Énekügy. A hymnusos 
könyv megbővittetett s átvizsgálás végett a presbyteri-
umokhoz beküldetett; nem sok ellenvetésre talált. A je-
lentést tevő megjegyzi, hogy némelyek azon alapon 
tettek ellenvetést némely hymnus ellen, hogy azokat 
kath. ember irta, ami azonban nem jő számításba. Voltak, 
kik a gyűlésen általában a hymnusok használata ellen 
beszéltek (t. i. a nyilvános isteni tiszteleten való használat 
ellen). Egy különösen érdekesen argumentált. „Az egyház 
a hymnus bevezetésénél nem szokott megállapodni. A 
fejlődési processus rendesen ez : először jő a hymnus, 
azután az orgona (a szabad egyház templomába még 

| nincs bevéve), azután a liturgia s azután a praelatusok 
s ki tudja, nem a pápával végződik-e. Igy volt az egye-



sült presbyteri egyhazban is ; bevették először a hym-
nust, azután az orgonát s már a liturgiáról tanácskoznak.4 

Szerinte meg kell maradni a zsoltároknál. 
Mások az egyes hymnusok ellen tettek némi meg-

jegyzést, a mennyiben azok nem a tiszta tant tartalmazzak. 
Este nehany missionarius terjesztette a gyűlés elé 

jelentését. 
Kilencedik nap, maj. 28. 
A gyűlés szomorúan értesült Dr. Main, a mult évi 

Assembly Moderátor haláláról. Targyaltatott a Broughty 
Ferry (község) harmoniumügye. Az emiitett gyülekezet 
azon merényletet követte el, hogy istenitisztelete alkal. 
maval a harmoniumot használta. Illetékes presbyteriuma 
a következő ítéletet hozta: , A presbyterium értesülvén, 
hogy egy harmónium vitetett be a nyilvános isteni-
tisztelet alkalmaval a Broughton Ferry-i Free St. Lukas 
gyülekezetébe, ugy találja, hogy az instrumental zenének 
istenitiszteleten való hasznalata ellenkezik az egyház altal 
szentesitett istenitiszteleti alakkal; ezért a presbyterium 
megtiltja a további használatot, s a lelkészt s az egy-
házi tanacsot teszi felelőssé ez ügyben. 

Az Assembly vita után megerősítette a presbyterium 
hatarozatát. 

Tizedik nap, maj. 30. Gyűlés tárgya az egyház és 
allam közötti viszony tárgyalasa s a keresztyén ismeret-
terjesztő tarsulat jelentése. 

Tizenegyedik nap, máj. 31. A Moderátor egy szép 
beszéddel bezárta a gyűlést. 

M I S S I O Ü G Y . 
Az egyetemes protestáns egyház missió-

munkálatai. 
(Folytatás.) 

De lássuk mar most, hogy egyik cs másik pro-
testáns állam mennyiben járul e nemes munkahoz, s 
mennyiben felel meg hivatasauak, keresztyéni köteles-
ségének ? Kezdjük Angliával. 

Nincs benne semmi kétség, miszerint a hittérítés 
nagy mezején az oroszlánrész Angliáé, s igy őt illeti a 
tisztelet, hogy az első helyen említsük. 

Angliaban — nem számítva ide a két róm. kath. 
nűssióegyletet — van jelenleg 46 missióegyesület, melyek 
a mult évben összesen 14 millió forinttal járulták a miss ó 
szent ügyének előmozdításához. A 46 egyesületből 20 
az angol püspöki egyházhoz tartozik, s e husz egylet 7 
millióval járult a missióhoz; van azután 15 missióegylet 
a non conformista*) egyhazak kebeleben, s ezen egyesü-
letek adtak a mult évben 4 millió forintot missióra, és 
végül van még 11 felekezetiségnélküli egyesület, ezek 
adtak 3 milliót. Tehát az angol protestánsok adtak a 
mult évben körülbelül 60 krt fejenkint missióra, mig 
ugyanott a róm. katholikus egyház tagjai (közel 2 millió) 
csak 5 krt adtak fejenkint. 

•) Igy neveltetnek a püspöki egyházon kivül átló egyházak. 

Lássunk most nehany missióegyesületet. 
A legelső s leggazdagabb missióegyesület a földön 

a Londonban levő »Angol egyházi missióegylet' — 
Etujlish church missionary society, — mely a mult évben 
maga adott missióra 2 és fél millió forintot, mig ala-
kulasa első évében — 1800-ban — még csak 3000 fo-
rintot adhatott. Tizenhat szerény lelkész müve ez, kik 
82 évvel ezelőtt jöttek arra a gondolatra, hogy a mo-
hamedánok és brahmak között az evangelisatió nagy 
munkaját megkezdjék. Sok küzdelem után meg is ala-
kult az egylet 16 taggal, kik egy évi buzgólkodás utan 
3000 forintot gyűjtöttek a nemes célra. Nehéz volt a 
kezdet, de a siker még sem maradt el, sőt évről évre 
szaporodott mind a tagok száma, mind az anyagi segély. 
Tíz év után már 30,000 forintot tudott felmutatni az 
egylet, s midőn félszázados örömünnepét tartotta, már 
1 milliót adott a nemes célra és ma ad 2 és fél milliót. 

íme az urnák szent nevében megkezdett s folyta-
tott munka minő gyümölcsöket terem ? 

Ma van az egyletnek, csak Angliaban, 12 főegy-
lete s tagjai között ott vannak Anglia leggazdagabb 
lordjai, hercegei, bárói stb., az angol egyház 23 ezer 
papja, püspökei és érsekei. Az egylet működése ma ki-
terjed mind az öt világrészre, s kitűnően szervezett fő-
állomásai vannak : nyugot-, dél- és kelet-Afrikában, 
nyugot-, dél- és északi Indiában, Törökországban, Per-
zsiában, Khinában, Japánban, Cejlon és Móritz szigete 
ken, Uj-Seelandban, Amerikában és Ausztraliaban, és a 
csendes tenger számos szigetén. Nevezett helyeken mun-
kai ma 210 európai s 214 benszülött pap és missionárius, 60 
európai s 2762 benszülött tanitó és ügynök. Van az 
egylet gondozasa alatt millió és millió lélek ; e mellett 
ma felmutat az egylet 190,900 benszülött s megkeresz-

I telt protestánst; csak a mult évben kereszteltek 3500 
áttért nagykorút, és 6000 gyermeket. Van az egyletnek 

j gondozasa alatt 1450 iskola 62000 gyermekkel. 
Nagy érdemük van ezen aldasdus munkaban a ne-

meskeblu pártolók és adakozókon kivül az angol reformá-
tus egyház érsekeinek, püspökeinek és papjainak, kik 
ugy erkölcsileg, mint anyagilag gazdagon támogatjak az 
egyesületet. Mig Angliaban a két érsek, 36 püspök, Íror-
szágban a két érsek és 10 püspök, Skóciaban a 7 püs-
pök odahaza követnek el mindent az egylet felvirágzása 
érdekében: addig az angol gyarmatokon levő 61 püs-
pök, és 1 1 missionárius-püspök odamunkalnak hogy a 
missió iránt minél nagyobb érdeklődést keltsenek ugy 
az anyaallamban, mint annak gyarmatain. 

Második helyen említsünk egy bibliai társulatot, s 
ez legyen a ,Britt és külföldi biblia-tarsulat* vagy an-
gol nevén »British and Foreign Bihle SocietyE tar-
sulat 1804-ben alakult Londonban azon szent és nemes 
céllal, hogy a bibliát különböző nyelvekre fordíttatja és 
azt ügynökök és missionáriusok által a nép között ter-
jeszti. Az alakulás évében begyült a nemes célra 8000 
forint, mellyel oly szerencsésen kezdte meg működését 
az egylet, hogy az érdeklődés mind inkább fokozódott 



s már 5-dik évében 200,000 forintot adhatott a nemes 
célra. Midőn 50 éves jubileumát ünnepelte, mar 1,400,000 
frtot, s 74-ík évében 2,700,000 forintot adott a szent 
célra. Ez volt azonban a maximum, mert 1878-ban mar 
csak 2 és fél milliót, a mult évben pedig mar csak 
2,200,000 forintot adott ki, noha bevétele még sohasem 
volt oly magas, mint a mult évi bevétel, mely 2,900,000 
forintra rúgott. Alakulása óta kiadott az egylet 105,606,000 
forintot. 

De lássuk mit adott el? 1804-ben eladott 81,000 
bibliát, tiz évvel később már 200,000-et, 50-ik évében 
már egy milliót s a mult évben 2,780,000-et; alakulása 
óta összesen 88 milliót. 

A mult évben elárusított 2,780,000 bibliából esik : 
az orosz birodalomra 320 ezer, Franciaországra 154 ezer, 
Khinara 140 ezer, Ausztriára 86 ezer, Indiára 86 ezer, 
Olaszországra 57 ezer, Törökországra 50 ezer, Spanyo'-
országra 40,000, Magyarországra 30,000, Portugallra 6000, 
Japánra 2000 stb. 

A mult évben bevett 2,900,000 forinthoz a többi 
közt Viktória királyné 2200 frttal, a walesi herceg 1 100, 
a német császár 6000, s a német trónörökös neje — 
Viktória királyné lánya — 600 frttal járultak. Az aján-
dékozók szama a mult évben 3200 volt. 

A legnagyobb ajandék-összeg 60,000 forint volt 
— Coles Vilmosé és Wilson Jánosé, — s a legkisebb 
60 kr, ugy azonban hogy csak ez az egyetlen adako-
zás maradt a forinton alul. 

Ezeken kivül van az egyletnek más segédforrása 
is, nevezetesen csak Angliaban, Skóciaban és Írország-
ban van 4831 fiók- és segély-egylete, e mellett az an-
gol gyarmatokon és Európaban 1300, összesen 6131, 
melyek évenként tetemes segélylyel gyamolitjak az 
anyaegyletet. 

A bibliát ma mar 238 nyelven nyomatja az egy-
let, s úgyszólván minden államban vannak ügynökei és 
missionáriusai, kik azt nagy buzgalommal árusítják. 

A 238 nyelvből esik : Európára 77, Ázsiára 98, 
Afril <ára 27, Amerikára 18, Ausztráliára és a szige-
tekre 18. 

Az egylet ügyeit egy 36 tagból álló testület intézi, 
mely havonként kétszer ülésezik Londonban ; az egylet 
főgyiilése minden év május havában tartatik szintén 
Londonban. Az egylet elnöke Gróf Shaftesbury, alelnökei 
3 herceg, 7 gróf, 2 érsek, 36 püspök és 5 lord.*) 

A bibliatársulatéhoz hasonló üdvös eredményt mu-
tat fel a „Vallasos iratokat terjesztő egyesület4 vagy-
is a „Beiig ious Tract Societg*, mely a mult évben kö-
zel két millió forintot vett be, és pedig 1,400,000 fo-
rintot könyvekből és fél milliót ajándékozásból, a mit 
aztan a tarsulat missióallomások alapítására fordított. 
Mult évben eladott az egylet, nagyszamu ügynökei 

*) Elnököt rendesen a májusi főgyülés választ, alelnök azonban 
bizonyos dijért bárki is lehet, de ez csak cim, mert az alelnököknek a 
Committee ülésein részt venniök nem lehet. 
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k o z o t t . 

Jó, jó — mondja tan valaki, — könnyű ott egy 
nemes eszmét felkarolni, a hol a millionáriusok száma 
9000, és a hol a canterbury-i érsek évi jövedelme 
200,000 s a püspököké 60,000--1 20,000 forint. S tökéle-
sen igaza van annak, a ki igy beszél ; mert mig az an-
gol érsek évi jövedelme 200,000 forint, addig nálunk a 
dunántuli kerület 271 papjának fizetése alig megy többre. 
Angliában egy jó papsag évi dotátiója ezer forint, mig 
nálunk ennyi jövedelme 25 papnak együttvéve sincsen. 

Láttuk Anglia három legnagyobb missió-egyesüle-
tét, s láttuk, hogy azok milliókkal járulnak a szent ügy 
diadalrajuttatásahoz. Most lássuk a három legkisebb 
missió-egyesületet, s tanuljuk meg a példájukon, hogy 
Isten segedelmével és igazi buzgósággal kicsiny egy-
házak is tehetnek sokat, néha még csudadolgokat is. 

A „britt és külföldi tengerész-egyesület*, angol 
nevén » The British and Foreign Sailors Societg*, egyike 
a legüdvösebb intézményeknek, melyeket az ujabb 
időben Anglia prot. egyházai felmutathatnak. Ezen 
egylet 1849-ben alakult, s célja az evangyeliom hirde-
tése, és vallásos iratok terjesztése a tengerészek között. 
Alakulása után néhány évig csak az angol tengerpar-
tokon állitott fel missió-állomásokat, ma azonban a 
norvég, dan, német, holland, belga, francia, spanyol, 
olasz, portugall és törökországi tengerparti nagyvaro-
sokban is vannak missionáriusai, összesen 37. Múlt évi 
bevétele közel 60.000 forint volt, mit a nemes célra 
ki is adott. 

A „szárazföldi evangyeliumi egyesület* vagy 
»The Fvangelical Continental Societg,* szintén egyik a 
legkisebb egyesületek közül. Ez csak 1845-ben alakult. 
Célja az evangyelium hirdetése Európa róm. kath. álla-
maiban. Jelenleg van Európaban 27 főállomása, és pe-
dig Franciaorszagban 6, Belgiumban 3, Olaszországban 
5, Spanyolországban 4 és Csehországban 9. Mult évi 
kiadasa e nemes célra körülbelül 46.500 forint volt. 

(Folytatása következik.) 

I R O D A L O M . 
Az iskolázás jelene Angolországban. A vallás- és 

közoktatásügyi m. k. miniszterhez intézett jelentés. Irta 
Felméri Lajos, philos. dr., a kolozsvári m k. tud. egye-
temen a neveléstudomány ny. r. tanára. Első kötet : 
Népiskolázás. Budapest, 1881 Aigner bizom. Nagy 8-rét, 
X + 2 6 2 lap. Ára 1 frt 80 kr. — Jeles munkatársunk, 
e könyv szerzője, az 1879/80. tanévet Angolországban töl-
tötte, s ott szerzett tapasztalatairól ad most számot a 
miniszternek, akinek engedélyéből és megbízásából hagyta 
el egy évre kolozsvári kathedráját, hogy azalatt tehet-
ségeit a tanügy körül más irányban érvényesítse. Felméri 
— ugy látszik — ineg van aldva az észlelés és megfi-
gyelés tehetségével; a tanügy terén pedig szakember 
levén, tudja, hogy mit kell megfigyelnie, midőn egy 
idegen ország tanügyi viszonyai felől hű képet akar ma-



gának szerezni. Ezen körülmény teszi rendkívül tanusá-
gossá előttünk fekvő munkáját. De tanúságos és kivá-
lóan becses az másrészről azért is, mert az angol intéz-
ményekkel folytonosan összehasonlítja a hazai intézmé-
nyeket s a parallela meghúzása után és annak alapjan 
nem mulasztja el kiemelni az itt vagy amott szüksé-
gesnek mutatkozó reformokat. Hogy szerző mennyire 
tisztában volt feladatával, midőn hozzáfogott az angol 
tanügyi állapotok tanulmányozásahoz, mutatja már az 
is, hogy az iskolákat a társadalomtól nem elkülönítve, 
hanem azzal együtt vette megfigyelése ala. Így és csakis 
így lehet a legtöbb sajátszerű, idegen ember előtt külö-
nösnek látszó tanügyi intézményt kellőképen méltányolni 
és megítélni. I logy a vasárnapi iskolák például Angol-
országban oly hatalmasan prosperálnak : az az ottani 
társadalmi viszonyok természetes következménye ; nálunk 
ellenben a vasárnapi iskolák szükségét alig érezzük, 
mert társadalmunk szervezete, iranya, egészen inas, mint 
Angliáé. Amit azonban különösen ki kell még emelnünk 
Eelméri munkájaban, ez az adatok rendkívüli gazdag-
sága. A hatalmas ország legkiválóbb tanférfiai kezére 
dolgoztak e tekintetben szerzőnek. A fentebbiek után a 
legmelegebben ajánljuk tanügyi irodalmunk e kiváló ter-
mékét olvasóink figyelmébe. A mű 2-dik (terjedelme-
sebb) és a sajtó alól a jövő hó végén kikerülendő kö-
tetére szerző jul. hó 15-éig megrendeléseket elfogad 2 
frtjaval. 

Az Uj Magyar Athenás szerkesztői tudatják velünk, 
miszerint vállalatukra a megrendelések beküldésének 
hataridejét augusztus 1 sejé re elhalasztották főként azért, 
mivel a főt. püspök urak utján a nt. esperes uraknak 
kiosztott megrendelési ívek még nem járták be körutjokat. 

K Ü L Ö N F E L É K . 

Lapunk bezártakor vettük a megdöbbentő hírt, 
hogy Tul,-(les Ja'nns, a magyarországi távírdák főigaz-
gatója, Kézdi-Vasárhelyen, hova rokonait ment láto-
gatni, elhunyt. Az ő halala a magyar allamra, a ma-
gyar társadalomra és irodalomra nézve egyformán 
súlyos veszteség. De különösen nagy veszteség az prot. 
egyházunkra nézve, melynek a megboldogult élte 
utolsó percéig tevékeny, munkás tagja volt. Az or-
szágos közügyek nem foglalhattak el őt soha annyira, 
hogy az altala mindenek felett szeretett egyház föl-
vir.igoztatasában tevékeny részt ne vett volna. — 
1868-ig a kolozsvári ref. gymnasiumban tanár volt, 
i<S68. óta pedig mint a távírdák főigazgatója gyara-
pította a közügyek körül érdemeit. Mint közhivatal-
nok és mint ember egyaránt kiérdemelte a jók sze-
retetét és becsülését. Aranytiszta jellemével, szeretet-
reméltó modorával, a szó szoros értelmében lebilin-
c s e l t e mindazokat, akik szerencsések voltak vele 
érintkezhetni. Ezek közt a szerencsések közt volt la-
punk szerkesztője és annak csaladja is, akik a meg-
boldogultban legjobb, legőszintébb baratjukat vesztették 
el. Ravatalát közrészvét veszi körül s ebben keresse-
nek és találjanak némi vigasztalást mélyen lesújtott 
gyermekei. Áldás legyen a közélet nemes bnjno-
kának hamvain ! 

* Személyi hírek. A hernadnémeti ref. egyház 
lelkészévé1 — értesülésünk szerint — Kónya Endre erdő-
bényei lelkész választatott meg i o i szavazattal, Zitas 

Bertalan helybeli segédlelkész 85 szavazata ellenében. 
— Kalchbrenner Károly szepesolaszii ev. lelkész, főes-
peres és akadémiai tag lelkészkedésének jubileumát 
fényesen ülték meg e hét elején. Az ünnepélyen részt 
vettek Czékus superintendens, Breuer Sándor esp. fel-
ügyelő, az eperjesi kollégium s az igloi gymnasium kül-
döttei, számos lelkész, tanar stb. Ez alkalomból az 
érdemes lelkészt, tisztelői több értékes emlékkel lepték 
meg. Az ünnepélyt, melynek lefolyásáról lapunk tudó-
sítója a jövő számában részletesen fog referálni, 180 terí-
tékű díszebéd és tancvigalom zárta be. 

* A sárospataki ref. leányiskolának f. ho 1 sején 
tartott zarvizsgalataról a következőkben tudósitanak ben-
nünket : A kézimunka-kiallitással egybekötött vizsgalat 
a lehető legszebb sikert tüntette fel, s minden érdeklődő 
prot. ember szívében édes örömet támasztott. A növen-
dékek leleleteiből egyrészről az ő szorgalmukról s ér-
teimességükről győződtünk meg, de másrészről meggyő-
ződtünk azon lelkiismeretes gondról es szakképzettségről 
is, melylyel őket most egy éve valasztolt tanítónőnk, 
Marikovszky Aranka vezette. Az ő tanitói ügyessége 
s a szép eredmény, melyet e vizsgalat alkalmaval a/, 
év késői megkezdése dacára is — felmutatott, a legszebb 
reménységgel kecsegtet mindnyájunkat, e majdan felsőbb 
leánynevelő intézetté fejlő, s apácazárdákkal elárasztott 
vidékünkön valódi missiói hivatást teljesítő tanintézetünk 
jövendője iránt. Reméljük is, hogy a legközelebbi iskolai 
évben már, minthogy akkor, az építkezések többé a 
megkezdést nem akadalyozván, rendes időben fognak a 
tanítások elkezdetni, reméljük mondom, hogy azon vi-
déki prot. szülék is, kik eddig a helybeli zárdában ne-
veltették gyermeküket, jövőre a ref. iskolát veszik szin-
tén igénybe. Annyival inkább merjük pedig ezt remény-
leni, mert biztos tudomásunk szerint az egyházi elöljá-
róság jövő évben a hatodik osztályt is felallitja, s a 
tanerők is szaporodni fognak olyanformán, hogy a főis-
kolai tanárok közül legalább hárman — szíves magok 
felajánlása folytán — szintén fognak egyes tantárgyakat 
a jövő tanévben tanítani. Végül meg kell még említe-
nem, hogy a vizsgálaton megyénk lelkes, ügybuzgó tan-
felügyelője is, csaknem az utolsó percig jelen volt s a 
tapasztalt előhaladás felett a legőszintébb meggyőződés-
ből származó teljes elismerés hangján nyilatkozott, s az 
egyháznak gratulált a szerencsés tanítónő-választáshoz. 
A vizsgalat befejezte után való nap pedig az u. n. Kos-
suth-kertben a növendékek részére egy kis nyári mulat -
ság rogtönöztetett, melyre minden ceremóniás meghívás 
nélkül oly szép számmal sereglett egybe a városi értel-
miség is, hogy alig hiányzott közülök egy-két csalud. 
Es mulattak a legpompasabban nemcsak a kicsi kis lá-
nyok, hanem a nagy kis lányok is. Még jövedelem is 
került, pedig belépti díj sem volt. Hanem néhány l e l k e s 
tanügybarát ott a mulatság színhelyén összerakott egy 
bizonyos összeget, ugy h o g y aztán a mulatság kiadása 
is fedezve lőn belőle, s még az iskolai alapnak is ma-
radt vagy 10 frt tiszta jövedelem. 

* Énekes könyvünk kijavítása végett a ref. kon 
vent altal kiküldött bizottság tagjai Nagy Péter püspök 
elnöklete alatt Kolozsvárit összejöttek s tanácskozásokat 
tartottak. 

* A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése jövő 
hó 20-kán fog Debrecenben megtartatni. Ez alkalomból 
néhai Révész Imre emlékére gyászünnepélyt rendeznek. 

* Molnár János, bihardiószegi ref. lelkész ur egy, 
a napokban hozzánk intézett levelében fölkér bennünket, 
hogy nyilatkoztassuk ki, miszerint az érmelléki ref. ta-



nitó-egylet diószegi fiókkörének gyűléséről lapunk f. évi 
I i-ik számában megjelent közleménynek nem ő a szerzője. 

* Gyászhirek. A nagy-geresdi ev. gyülekezethez 
csatolt nernes-ládonyi filiában — mint nekünk irják — 
jun. 20-an elhalt Kovátsits János volt velegi evang. 
lelkész, ki 3 év óta szülőföldén Nemes-Ladonyban 
tartózkodott, szélütés miatt lemondván hivatolt velegi 
lelkészi állomásáról. A boldogult 53 éves korában halt 
el, 25 évig volt lelkész, 4 évig nevelő és tanár, 7 év 
óta viselte a hivatalképtelenség szomorú sorsat, mint 
élő halott az utóbbi években testvérje házánál talalva 
menedéket, s nemes Önfeláldozó testvéri szeretetet s 
ápolást. A boldogult szelid, alázatos, a theol. tudományok 
szorgalmas buvárlója, mondhatnók avatottja volt, s mint 
ilyen a prot. lelkészek jobbjai közt méltó helyet foglalt 
el. Inkább az elvont elmélet, mint a szereplés gyakor-
lati embere volt. Siralom volt az utóbbi időkben látni, 
a nemes szellem, az ép test összetört romjait, az össze-
roskadt lelket, testet, a feldúlt arcot, a zavart, meg-
tompult lélek összhangtalan; szivet renditő nyilatko-
zatait. Az Úr jót tett vele, neki a sir igazán nyugtot 
adott. Temetése jun. 22-én Nemes-Ladonyban tarta-
tott Trsztyenszky Gyula ny. esperes-lelkész altal, ki 
azon megható, szokatlan tárgyról beszélt, „mi adja a 
prot. lelkésznek a nyugalmat/?* Midőn a szerencsétlenség 
által nyugalomba tett lelkész koporsója felett, a prot. 
lelkész nyugalmaztatásáról beszélt s ezek családjainak 
anyagi biztosításáról: prot. egyházunk korkérdéseit, 
életkérdéseit hangsúlyozva, a gyülekezetek kötelessé-
geire mutatott reá, miket egyházainktól, híveinktől a 
korszellem ugy, mint a protestántismus jól felfogott ér-
deke, becsülete, elutasithatlanul — jogosan —- halasz-
tást nem tiirve megvár, megkövetel. Szomorú, rideg 
volt a koporsó; nő nem állt mellette, a boldogult 
özvegy vala, kis gyermekei távol az elhalt anya 
rokoninál kerestek s találtak nemesszívű menedéket, 

nem borulhattak reá az apa koporsójára; hívei messze 
távolban nem is sejték, hogy egykori papjukat teme-
tik. Csak a jó testvér könyezte mindnyája helyett. 
Mi lett volna a szegény lelkészből, ha e jó testvér 
nincs, ki felnyitá előtte háza menedék-ajtaját ? Egyhá-
zunk vezérférfiai, egyházi s világi vezérférfiaink, az el-
nyomorodott szegény prot. lelkészek koporsójánál gon-
dolkodjunk a prot. egyházi hivatalnokok és családjaik jö-
vőjének biztosításáról, mert e kérdés a protestantismusnak 
nemcsak becsületkérdése, de életkérdése is. A kiszen-
vedett szegény lelkésznek adjon most valódi nyugalmat 
a sír ! — Szilágyi Antal jászkisári lelkész — mint nekünk 
irjak — f. hó 4-kén reggel ll2g órakor, életének 61-ik, 
jászkiséri lelkészkedésének 34-ik évében jobb létre szen-
derült. Temetése általános részvét mellett ment végbe. 
Béke hamvain ! 

* Szerkesztői mondanivalók. K K. A régiségre 
mielőbb sort kerítünk. Szíves elnézését kérjük, hogy ez 
érdekes cikk közlését oly sokáig halogattuk. — B. A. 
Miskolc. A nyilvános számadást jövő szamunkban kö-
zöljük. 

A D A K O Z Á S O K . 
Slavoniai missióra: Csépán Antal alispán ur kül-

deménye a Somogymegye területén járásonkint tett 
gyűjtés után 499 frt 64 kr. Főösszeg: 1900 frt 4 kr. 

Tarczy-alapra : Dezse Dániel ívén : Dezse Dániel 
1 frt, Bnrabásszegi tanitó 50 kr., Kustyánszegi tanitó 
50 kr. Összesen 2 frt. Gal Péter adománya 10 frt. 
Bali Albert ívén : Dr. Márkus Sámuel 1 frt, Bali Albert 
5 frt, Neuman Sándor 5 frt. Összesen 1 1 frt. Gueth 
Sándor esperes ívén : Mészöly Ignác 5 frt, Hodosy György 
2 frt. Összesen 7 Irt. Főösszeg: 1808 frt 60 kr. Kis 
Gábor. 

1—3 J _ — . . . L . - i 2 j i - A - T . 

A szatmárnémeti ref. egyházban megürült segédlelkész-tanitói állomás betöltendő 
lévén, az ezen állomást elnyerni óhajtók, kellőleg felszerelt kérvényüket folyó évi augustus 10-ik 
napjáig a nevezett egyház lelkészi hivatalához nyújtsák be. 

I. Ezen állomáshoz kötött évi járulék. 
1. A városi közpénztárból havonként előlegesen fizetendő részletekben 500 frt. 
2. Az egyházi pénztárból évnegyedenként utólagosan járó részletekben 25 frt. 
3. Nyolc ölet tevő kemény tűzi fa méter mértékben beszállítva, melyből az iskolahelyiség 

is fütendő. 
4. Minden prédikációs vagy oratiós halottól a kikisérési dij i frt, az általa mondandó 

beszéd tartásdíja 3 frt. 
5. Tisztességes lakhely. 

II. Kötelességek. 
1. Az elemi iskola V-ik és Vl-ik osztályába járó fiu-gyermekek tanítása. 
2. Saját iskolabeli tanoncaival a rend fentartása tekintetéből hétköznapi templomba járás. 
3. Minden 3-dik vasárnap reggelen s az úgynevezett canonica órákon templomi lelkészi 

szolgálat. 
A segédlelkész-tanitó három évre választatik, melynek eltelte előtt három hónapi előleges 

felmondás után hagyhatja el csak állomását. 
Az elválasztandó f. évi september i -ső napján állomását elfoglalni köteles. 
Kelt a szatmárnémeti ref. egyháztanács 1881. évi julius 3-ik napján tartott üléséből. 

Kanizsay Zsigmond, 
egyházi jegyző. 

Fésös András, 
ref. lelkipásztor. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : HDr. IE33,11 a,g-l 2 v £ ó r . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
S Z E R K E S Z T Ő -

és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 

IX. ker. Kinizsy-utca 29. sz. 1. bm. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
H e l y b e n házhozhordással 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. 

H i r d e t é s e k d i j a : 

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

külön 30 kr. 

|J0§T~ Teljes számú pélcLárnyokilsiSLl imirxcLég- szolg-étüh.SLt'u.n.ls:-

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésük 
lejárt annak megújítására felkéretnek. 

Requiescat in pace. 
Feljajdul koronként a katholicismus is, hogy 

egyedül üdvözítő egyháza veszedelemben van, 
és ilyenkor keserű panaszokra fakad a szerinte 
minden tekintetben hit- és istennélküli modern 
észáramlat ellen, mely — úgymond — mindazt, 
mi az egyházi tan értelmében szent, porba akarja 
tiporni. De ezen neheztelései alkalmával soha-
sem gondol arra, hogy a baj elhárítása céljából 
talán a római egyház tanait és intézményeit kel-
lene tárgyilagos vizsgálat alá venni, kutatván, 
nem ezekben is rejlik-e a mindinkább növekedő 
hitetlenség némely oka r megfelelnek-e azok a 
mai kor vallásos igényeinek avagy szükségesnek 
mutatkozik-e, azokon legalább némi változtatáso-
kat eszközölni, hogy a jelen nemzedéket kielé-
gítsék r Azért nem is történnek e teljajdulások 
az öngyarlóságból eredő csüggedés hangján, ha-
nem ellenkezőleg a biztos önbizalom fenhéjjázásával 
és az a felett való boszankodás hallatszik ki be-
lőlök, hogy a mai emberiség egyrésze másképen 
mer gondolkodni vallási dolgokban, mint a kath. 
Róma. Ezen önbizalomból folyólag a katholicismus 
kímélet nélkül átkokat szór a modern tudomány 
legvilágosabb igazságaira és a mai miveltség cél-
jainak igen szomorú jövőt jósol, fenyegetések 
közt hirdetvén, hogy a római egyház elvégre is 
minden már meglevő és *őt jövőben talán még 
érhető viszontagságok dacára győztes fog ma-
radin. Szóval, a katholikus Róma sohasem hitte, 

ma sem hiszi és utolsó lehelletéig hinni nem fogja, 
hogy reá nézve is bekövetkezhetik oly időpont, 
amidőn sírkövén az lesz olvasható, hogy: ĴRe-
quiescat in pace!" 

Mi protestánsok őszintébbek vagyunk. Tud-
juk, hogy vannak örökkévaló eszmék, melyek az 
emberiség vezércsillagai kezdettől fogva végig; 
melyek az emberiséggel keletkeztek s azzal szűn-
nek meg; s melyeknek minél tisztább megvaló-
sításán fáradozik a gyarló földi vándor szakadat-
lanul és eme fáradozásból áll életének legneme-
sebb célja. De e mellett azt is bevalljuk, hogy 
ezen eszméket kifejező formák az emberi észből 
származva és emberi nyelvbe ruházva, kérlelhet-
len változásnak vannak alávetve. Igy, szabad 
vizsgálódási elvünknél fogva, létezésünk óta majd-
nem szakadatlanul kemény harc vivatik egyhá-
zunk körén belül azon kérdés fokonkénti tisztá-
zása tekintetében, mikép volna eszközölhető, hogy 
a vallási igazságok a haladó miveltséghez mér-
ten fokozatosan oly tökéletesebb kifejezést nyer-
jenek, mely által az emberiség mindenkor az 
egyháziasságban híven megtartandó volna. Mert 
minél előbbre halad a miveltség, annál elégedet-
lenebb lesz az emberiség a mult századokban 
alkotott vallási tantételekkel; annál hevesebb 
lesz a harc; annál inkább szaporodnak az abban 
résztvevő ellenfelek; annál sűrűbben váltják fel 
egymást az egyházi tanok és a haladó tudomány 
közti összeütközések. Oly korban élünk ma, 
melyben a tusakodások rombolásaiból felemel-
kedő porfellegek ijesztő sötétséggel borítják el 
a protestantismus láthatárát. Mióta Müller b\ A. 
1870-ben azon állítással lepett meg bennünket, 
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hogy a mívelt férfivilág kilenc tizedrésze — az 
újszövetségi tanra vonatkozó felfogását tekintve 
— nem keresztyén többé; és mióta Strausz D. 
F. 1872-ben eme kérdésre: ^keresztyének vagyunk-e 
még?(< — egész kíméletlenséggel tagadó választ 
adott: azóta a protestantismus oly töprenkedésbe 
esett, melynek jellemzéseid bátran használható Jézus 
eme intése: „Félelemmel és rettegéssel vigyétek vég-
hez a ti idvességteket 

Nem is csoda! Záporként hullanak közülünk 
azokra, akik a szabad vizsgálódási elv követelménye-
iről meg nem felejtkeztek, a szemrehányások, hogy a 
vallási eszméket a maguk szeplőtlenségökben nem 
őriztük meg lelkiismeretesen. A tiszta hithűséggel 
dicsekedő hitsorsosaink, érzelmeikkel és vágya-
ikkal Róma felé hajolva bűnünkül rójják fel, 
hogy a szent betű iránt hűtlenek lettünk; hogy 
azon kísérleteink által, melyekkel az isteni ige 
kifejezésében fejlődést látni merészeltünk, szent-
ségtörő kézzel réseket ütöttünk a dogmák kép-
zelemteljes épületén, s rabszolgái levén a törté-
nelmi tapasztalatnak és speculativ észműködésnek, 
légbe röpítettük az eddig türelmes és vakon 
szótfogadó egyházi nyájnak áhitatossági álmát; a 
földi vándor lelkét megfosztottuk nyugalmától, egy-
háza iránti hitétől és Istenben való gyermekded 
bizalmától. Azt jósolják nekünk, hogy az általunk 
elromlott sokasággal együtt az örök kárhozat ál-
dozataivá leszünk. A kath. Róma megörül a pro-
testantismus eme meghasonlásának s már készen 
tartja számára a sirkövet eme felirattal: „Requies-
cat in pace\" 

De a haladó protestantismus hívei még ke-
ményebb bókoknak vannak kitéve. A modern 
tudományok vezérférfiai azt lobbantják szemükre, 
hogy hivatásuk teljesítésében gyávák voltak. A 
történelem reájok bízta volt a vallási igazságok 
tisztázását és fejlesztését, de ők elmulasztották 
azokat a haladó felvilágosodottsággal összhang-
zásban megtartani; ha tettek is ez iránt kísérle-
teket, ezek többnyire gyöngeséget, félénkségét 
árultak el. Ennélfogva mi vagyunk okai azon 
nagymérvű és még egyre növekedő hitetlenség-
nek, mely miatt jelenleg minden vallásfelekezet 
oly hangosan panaszolkodik; mert az emberiség-
nek sem a mult századokbeli hitcikkelyek szűk 
keretéből sem a csodákban megcsontosult katho-
licismusból nem volt máshova menekülnie, mint 

az egyház iránti közöny kopár sivatagába. Ha 
van vigasztalás ezen szemrehányásokban, ez 
az, hogy a modern tudomány főszereplői kon-
statálván a katholicismus meseszerűségét és a 
protestántizmus meghasonlását, az egész keresz-
tyén vallás tarthatlanságát hirdetik; egy sírt tarta-
nak nyitva a katholicismus, az orthodox és szabad-
irányu protestantismus számára és sírkövükre már 
rávésik a feliratot, hogy: „Requieseat in pace !" 

Megdöbbenjünk-e? Tagadni nem lehet, hogy 
Ziegler Henriknek, ki a berlini >Protest. Kirchen-
zeitung€ ez évi 15. és 16-dik számaiban eme 
kérdést fejtegeti: „Hat das Chrisíenlhum sich 
überlebt ?í( — igaza van, midőn a természettudó-
soknak és bölcsészeknek a keresztyén vallás ellen 
intézett támadásairól eképen nyilatkozik: „E han-
gok vészmadarak hangjai, vészmadarakéi, melyek 
az ellenséges szellemi erők és kedélyek iszonyú 
harcát jósolják és csak sajnálatra méltó vakság 
és nyomorult gyávaság tartóztathatna vissza min-
ket attól, hogy korunk itt nyilvánuló vallási Ínsé-
gének és a jövő veszélyének komolyan és alapo-
san szeme közé ne nézzünk." Azután kiemeli, 
hogy például Schopp<nhauernek, Feuerbachnak és 
Hackelnek a keresztyénség megítélésére vonat-
kozó műveiben a conclusió egyiránt az, miszerint 
a keresztyénség leélte magát és benső feloszlása 
felé siet. Azt tartja, hogy a vallásosságra és 
egyháziasságra nézve a veszély ez idő szerint 
Hartmann Eduárd műveiben rejlik. Es valóban, 
már e művek címei is mutatják, hogy ez így van. 
Hartmanntól 1874-ben megjelent: „Die Selbstzer-
setzuvg des Chrislenfhums und, die Religion der 
Zukunfi", és 1880-ban „Die Krisis des Cliristen-
Ihums in der modernen Theologie 

Ezen aggodalmat, mely a modern természet-
tudomány és különösen a bölcsészet iránya követ-
keztében lelkeinket elárasztja, osztja Pfleiderer 
Rezső is, midőn IIartmannak ,,Die Phánomenologie 
des sittliehen Bewusstseinsu című munkáját, mely 
1879-ben jelent meg, behatóan birálja. Kideríti, 
miszerint e bölcsész a legfájóbb sebeket ejti a 
keresztyénségen. „A theologus és philosophus — 
úgymond, — hacsak ez utóbbi szintén nem tar-
tozik a pessimistákhoz, a kérdéses könyvön ke-
resztül tett hosszadalmas vándorlás végén kettős 
benyomás alatt fog állani. Egyrészt bámulni fogja e 
mű nyelvészeti szerkezetét; az előadás kápráztató 



dialecticáját, a szemlélet dúsgazdagságát és annak 
részint célzott részint keresztülvitt, határozott esz-
ményi magas röptét; másrészt meg fog döb-
beni, mily hallatlan módon torzittatnak el abban 
az erkölcsiség összes fogalmai, mikép forgattatik 
fel annak alapja és célja, és más idevágó törté 
nelmi jelenség, leginkább pedig a keresztyénség. 
Azonban egészen más benyomást fog gyakorolni 
e mű a laikus emberre, jelesül arra, ki a mai 
általános miveltséggel bír és e mellett a vallási 
és erkölcsi kérdések iránti érdeklődését még 
megóvta, de az ezekre vonatkozó tájékozást a 
nem theologiai irodalomban keresi, mely szerinte 
e tekintetben teljesen részrehajlatlan. Az effajta 
laikus a „salon-philosophus" ezen művét is elnyom-
hatlan mohósággal fogja olvasni, mert már megis-
merkedett vele „Philosophie des Unbeieussten" 
című munkájából, mely tíz év alatt most nyolcadik 
kiadásban jelent meg. Hartmann „Phánomenologiá-
jának" szellemdús és érthető nyelvezete; az ebből 
kicikázó mély speculativ gondolkodás; egyes feje-
zeteinek kitűnősége, melylyel modern viszonyaink 
találóan és ingerlően, a bölcsészeti csevegés hang-
ján megvilágittatnak; végre a bizonyosan pél-
dátlan biztos hang, melylyel Hartmann a „min-
den jövő ethlkának e prolegoménjaitu tárgyalja: a 
mivélt laikusra oly bódító hatást fognak gyako-
rolni, hogy az egyenkénti eredmények összeha-
sonlítására nem fog gondolni, de ha gondolna is, 
azt keresztülvinni képtelen lenne. Ily mivelt laikus 
aztán, mint ez már az „Unbewusst bölcsészeiénél11 

igen gyakran történt, ama papnak, kivel véletle-
nül találkozik és beszédbe ereszkedik, vagy elpa-
naszolja, mily mély és fájó sebeket ütöttek hitén 
1 lartmann bölcsészeti röppentyűi, vagy hitetlenségi 
diadaltól sugárzó arccal declarálja, hogy most már 
a keresztyénség tisztára kitöröltetett azon világ-
nézletek sorából, melyek mai nap a hitre és az 
életre nézve még figyelemre méltatandók. 

( V é g e k ö v e t k e z i k . ) 

Bierbrunner Gusztáv. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

— 1. k ö z l e m é n y . — 

i) A zirc-ciszterci rend bajai főgymnasiumanak je-
lentése. Igazgató Gebaur Izidor. Értekezés: Magyar 
névelőnkről, Májer Alberiktől. Tanulók sz. 342. 

2) A bajai m. kir. állami tanítóképző intézet érte-
sítője. Igazgató Dr. Bartsch Samu. Értekezés :Az eperfa- és 
selyemhernyó tenyésztéséről, Scherer Sándortól. Tanulók 
sz. 76, a gyakorló iskolaban 39. A nyári szünidő alatt az 
intézet kebelében magyar nyelvű hat heti póttanfolyam 
tartatott, melyen 104 tanitó vett részt. Továbbá selyem-
tenyésztési tanfolyam is tartatott, melyre 36 tanitó je-
lentkezett. A gyakorló iskolában takarékpénztár szer-
veztetett. 

3) A balassagyarmati állami elemi iskola 7-dik 
évfolyamáról értesitő. Igazgató Steiner Gábor. Növen-
dékek sz. 165, kik közül 59 r. kath., 56 zsidó. 

4) A békési helv. h. hat osztályú reálgymnasium 
értesítője. Igazgató Séllei Péter. Tanulók száma 132. 
A félévi vizsgákat eltörölték s ezek helyett az időszaki 
értesítőket hoztak be. A 2-dik osztály tantárgyai közül 
a német nyelv kihagyatott, de másfelől az 5-dik és 
6-dik osztalyban ugyané tantárgy tanítása különválasz-
tatott. 

5) A besztercebányai ág. h. ev. öt osztályú gym-
nasium értesítője. Helyettes igazgató Hlavatsek András. 
Értekezések : Rosenauer Károly és Heinlein Adolf, mult 
évben elhunyt tanárok életrajza, amaz az igazgatótól, 
ez Grossmann Tódor Lajostól. Tanulók sz. 101, kik 
közül anyanyelvre nézve 78 tót. Az 5-dik osztályt az 
egyház bezáratni határozta, azon oknál fogva, mivel 
„ezen osztályt különben is évenkint csak 5—6 tanuló lá-
togatta s fentartása aránylag nagy költséggel j á r t / Mi 
azt hisszük, hogy a bezáratás valódi indoka inkább ez 
utóbbi volt; mert legalább a legközelebbi tanévben az 
5-dik osztály növendékeinek száma arányban volt a 
többi osztály növendékeinek létszámával. Az 5-dik osz-
talyban ugyanis 17 tanuló volt, míg a 4-dikben csak 
15, a 2-dikban is csak 19. Különben ha az egyház nem 
volt képes az öt osztályt fentartani: helyesen tette, 
hogy az osztályok számat legalabb ideiglenesen redu-
kálta. 

6) A tolna-baranya-somogyi ág. h. ev. egyház-
megye bonyhádi algymnasiumának értesítője. Igazgató 
Marhauser Imre. Tanulók sz. 1 10, kik közül 59 magyar, 
48 német. A betúszámtan tanítása a 4 dilc osztályba 
tétetett át. A tanárok fizetését az esperesség 800 írtról 
1000 frtra emelte. Egy ezer frtos ösztöndíj-alapítvány 
folyóvá tétetett. 

7) A brassói m. kir. allami felső leány- és elemi 
népiskolák 6 dik értesítője. Igazgató Orbán Eerenc. Nö-
vendékek sz. 625. A jövő tanévben a polgári fiúiskola 
első osztalya is meg fog nyittatni. 

8) A budapesti ref. fffgymnasium értesítője. Igaz-
gató Vámossy Mihály. Értekezés : A középiskolai tanu-
lók nevelése, Dr. Bihari Pétertől. Tanulók sz. 434, kik 
közül 164 zsidó, 146 ref., 104 r. kath Az ifjúság kö-
rében ének- és zeneegylet alakult. A tornázás az iskola 
összes növendékeire nézve kötelező tantárgygyá tétetett 
s a növendékek a nemzeti tornaintézetben taníttattak a 
tornázásra. 



9) A budapesti dg. h. ev. magyar-német gyülekezet 
népiskolájának értesítője. 2-dik évfolyam. Igazgató 
Falvay Antal. Értekezés : A házi nevelésről a gyermek 
hat éves koráig, Kurz Sámueltől. Növendékek sz. 637, 
kik közül 82 német anyanyelvű. A 3. és 4. leányosztály 
elkülönittetett. A tornatanitás behozatalára nézve meg-
tétettek a szükséges lépések. 

10) Az országos kisdedóvó-egyesület évkönyve. Össze-
állítva P. Szathmáry Károly, egyl. titkár által. Az 
egyesület által fentartott óvóképezdében a növendé-
kek sz. 56, a mintaóvodában, mely egyszersmind árva-
haz, 118. Az egyesület buzgalmának köszönhető, hogy 
1880-ban az ország különböző vidékein közel 30 uj óvó-
intézet állíttatott fel. 

11) A budapesti II. kerületi állami reáltanodának 
25-dik évi jelentése az intézet fönallásának 26-ik évében. 
Igazgató Dr. Say Móric. Értekezés : Töredékek egy 
keleti utas naplójából, az igazgatótól. Tanulók sz. 338. 
Egy parhuzamos osztály. A fölvételre jelentkező tanulók 
közül 14-en, hely szűke miatt visszautasittattak. A taná-
rok közül irodalmi téren is működtek : Dr. Brózik Ká-
roly, Ileller Ágost, Mandola József, Palócy Lipót, Pasz-
lavszky József, Dr. Say Móric, Tiber Ágost és Dr. 
Váradi Antal. 

12) A budapesti II. kerületi községi nyilv. hat osz-
tályú polgári fiúiskola 8-ik értesítője. Igazgató Lengyel 
Sándor. Növendékek sz. 271. Egy párhuzamos osztály. 
A tanárok közül Kozma Gyula, Szécskay István, Irmei 
Ferenc és Sajóhelyi Béla irodalmi téren is működtek. 

13) A budapesti 1V. kerületi (belvárosi) községi 
nyilv. főreáltanoda 27-dik tudósitványa. Igazgató Ney 
Ferenc. Értekezés : A térképek és az iskolai oktatás, 
Jablonszky Jánostól. Tanulók sz. az év végén 357, kik 
közül 238 zsidó, 189 r. kath. Két párhuzamos osztály. 
A pesti hazai első takarékpénztári egyesület, ezer frtos 
osztöndij-alapitványát 2000 frtra emelte. A francia nyelv 
tanszékének rendszeresítése elhatároztatott. 

14) A budapesti VIII. kerületi (Józsefvárosi) köz-
ségi nyilv. főreáltanoda 10-dik tudósitványa. Igazgató 
Felsmann József. Értekezés : A francia nyelvnek a ma-
gyar stílusra való hatása a XVIII. században, Könnye 
Nándortól. Tanulók sz. 446. Három párhuzamos osz-
tály. A francia nyelv tanszéke rendszeresittetett. A 
tanarok közül irodalmi téren is működtek: Dr. Erődi 
Béla, Könnye Nándor, Dr. Péterfy Jenő, Szatmáry György 
és Felsmann József. 

15) A csáktornyai államilag segélyzett polgári fiú-
iskola 9-dik évi értesítője. Igazgató Valló Vilmos. Ta-
nulók sz. 71, vagyis kétszer annyi, mint hat évvel ezelőtt. 

16) A csáktornyai községi elemi népiskola érte-
sítője. 12-dik évfolyam. Igazgató Jeney Gusztáv. Ér-
tekezés : Az intézet történetének vázlata (folytatása és 
befejezése a jövő évi értesítőben fog közöltetni), Dr. 
Lázár Gyulától. Növendékek sz. 322. Csáktornyán az 
elemi népiskola 1790-ben állíttatott fel. 

A tiszántúli ref. középiskolai tanáregye-
sület közgyűlése. 

A tiszántúli tanáregyesület közgyűlése, - - melyen 
képviselve voltak a békési, békésgyulai, budapesti, debre-
ceni, hódmezővásárhelyi, karcagi, kisújszállási, szarvasi és 
szatmári középtanodák, — jul. 8—10-kén tartatott meg 
Mező-Túron. Megjegyzendő, hogy a maramarosszigeti 
tanárok, elmaradásukat táviratilag indokoltak. 

A gyűlést Szegedi Sándor, debreceni tanár, egye-
sületi elnök nyitotta meg, beszédében nemes hévvel vé-
delmére kelvén az annyiszor és oly sok oldalról megtá-
madott prot. középiskoláknak. A közelebb összeülendő 
zsinattól a középiskolákra nézve sokat vár. Végül buz-
dítja az egyesület tagjait a kitartó, vállvetett mun-
kásságra. 

E köztetszéssel fogadott elnöki megnyitó beszéd 
után Lukács Dániel, mezőtúri lelkész és hevesnagykun-
sági esperes, egyháza nevében melegen üdvözli az egye-
sület tagjait s egyúttal bemutatja egyházának alapitó le-
velét, mely szerint a mezőtúri egyház 50 frttal az egye-
sület alapitó tagjai sorába lép. 

A jegyzői jelentés felolvasására kerülvén a sor, saj-
nálattal vette tudomásul a gyűlés, hogy az egyesületi 
jegyző, Gergely Károly, a gyűlésen betegsége miatt nem 
jelenhetett meg s még nagyobb sajnálkozással vette ne-
vezett jegyző lemondását. Gergely Károly lemondásának 
indoka az, hogy a tanári pályáról visszalépett, miután 
lelkészszé választatott meg. 

A felolvasott jegyzői jelentés szerint az egyesület 
nek van jelenleg 5 tiszteletbeli-, 20 alapitó-, 50 pártoló-
és 109 rendes-, összesen 184 tagja. A tagok száma a 
lefolyt évben- 23-al szaporodott. 

A jegyzői jelentés után felolvastatott Oszterlamm 
Ernő pénztárnoki jelentése, melyből kitűnt, hogy az 
egylet vagyona jelenleg az ezer forintot jóval meg-
haladja. 

A hivatalos jelentések befejeztével két, igen érde-
kes előadás tartatott. Bodolai László, mezőtúri gymn. 
igazgató ugyanis előadta a mezőtúri gymnasium három 
százados történetének vázlatát. Részletekre azért nem 
terjeszkedhetett ki, mert a szükséges adatok nem álltak 
rendelkezésére. Bihari Péter, budapesti ref. főgymnasiumi 
tanár pedig a hazai és külföldi középiskolák mult évi 
nevezetesebb mozzanatait adta elő. Különösen figyelem-
mel volt a francia, német és angol középiskolákra. 

Az emiitett két dolgozat az egyesület évkönyvében 
fog megjelenni. 

A délutáni gyűlésen az alakulóban levő tiszántúli 
ref. egyh. kerületi középiskolai tanári gyámintézet ügye 
vétetett tárgyalás alá, kimondatván a többi közt, hogy 
ez intézet a jövő tanév elején életbelép. Ezt megelőző-
leg azonban Nagy Pál, debreceni tanár, természettani elő-
adást tartott mutatványok kíséretében. Előadásának fő-
célja volt bebizonyítani, hogy miképen lehet a természet-
tan tanítását legegyszerűbb eszközökkel is sikeressé tenni. 



A második nap mindenekelőtt a pályakérdések 
ügyében intézkedtek. A Szatmár-Németi városa által 
kitűzött pályakérdésre 3 munka érkezett be, de a bírá-
lók még bírálataikkal nem készültek el. A központi bi-
zottság megbízatott, hogy a birálatok beérkezése után 
az esetleg pályanyertes mű szerzőjének adja ki a díjat, 
ha pedig a birálatok egyik pályaműre nézve se lenné-
nek kedvezők, akkor a pályakérdés újból kihirdetendő. 
Ama másik pályakérdés, mely a latin nyelv tanitása 
sikerének miképen való biztosításáról szól, újból kitűze-
tett, mivel az erre most beérkezett pályamű a pályá-
zat feltételeinek nem mindenben felel meg. Végre a 
szatmári ref. egyház által még a mult évben fölajánlott 
100 frtnyi pályadíjra a gyűlés a következő pályakérdést 
tűzi ki : „Vallásosság és protestáns érzület dolgában 
mit várhatunk a gymnasiumtól ? Miként hasznaiható fel 
e célra a gymnasiumi oktatás és fegyelemtartás altalá-
ban s különösen a vallási tanórák anyagja, tanmenete, 
tanmódja?* A pályamunkak jövő évi május hó i-sejéig 
adandók be. 

A pályázatok ügyének elintézése után egy bizott-
ság küldetett ki abból a célból, hogy készítsen ez egy 
javaslatot arra nézve, miképen lehetne az iskolai kézi-
könyvek tekintetében egyöntetűséget létrehozni ? 

A gyűlésnek legérdekesebb és legtanulságosabb 
része volt azonban azon eszmecsere, melyet a zsinat 
elé terjesztendő munkálatok tárgyában Elek Lajos, deb-
receni tanár, mint referens, megindított s melyben a je-
lenvoltak a legnagyobb érdeklődéssel vettek részt. 
Előadó a többi közt a nyolc osztályú gymnasium mel-
lett nyilatkozik; a tanári fizetések minimumául 8 osz-
tályú gymnasiumban 1200, 6 osztályúban 1000, 4 osz-
tályúban 800 irtot ajánl a lakáson és az öt évenkénti 
3 százalékos fizetésjavitáson kivül ; a tantervre és a 
középiskolai hatóságok fokozatára nézve szintén több 
módosítást terjeszt elő. A közgyűlés azonban a szóba 
hozott kérdésekre nézve nagyobbara magáévá teszi a 
konvent megállapodásait. 

Jul. io-kén a tanügyi eszmecsere folytattatott, s el-
határoztatott a többi közt, hogy a superintendentiánál 
eszközöltessék ki, miszerint ezentúl az 5-dik és 6-dik 
osztályok növendékei is alakithassanak a maguk köré-
ben önképző társulatokat. Az érettségi vizsgákra nézve 
pedig Futó Miha'li/, hódmezővásárhelyi igazgató tanár 
megbízatott, hogy az ezen vizsgákra vonatkozó hazai 
és külföldi szabalyzatokat tanulmányozza s az e tekin-
tetben szükségeseknek latszó reformokat a jövő közgyű-
lésen adja elő. 

A tisztújítás megejtetvén, elnökké Szegedi Sándor, 
helyettes elnökké Tóth Sámuel, jegyzővé Békési Gi/ula 
s pénztárnokká Oszterlamm Ernő választattak meg. 

A hazai és külföldi középiskolai szemle megírá-
sára Joó István kéretett fel. 

A komoly tanácskozások mellett a jelenvoltak szó-
rakoztatásáról is gondoskodtak. Az első napon közva-
csora volt ; a második nap pedig a kisdedóvó egyesület 

javára s a gyűlés tagjainak tiszteletére táncvigalom ren-
deztetett. Befejezésül, 10-kén, id. Mészáros Lajos puszta-
poói tekintélyes földbirtokoshoz rándultak ki a vendégek, 
ahol a legkedélyesebben töltötték el az időt. 

A mezőtúriak vendégszeretete általában mindenkit 
meglepett és teljesen kielégített. 

A jövő évi közgyűlés Kisújszálláson fog megtar-
tatni. XI/. 

Tanitói értekezlet a felsőzempléni ref. 
egyházmegyében.*) 

Nem állítom elfogultan, hogy a tanitói működés 
sikere kizárólag a tanitói értekezletek altal biztosítható, 
mert hiszen a szántóvető földje is megtermi a szép bú-
zát, ha idejében s kellőleg volt művelve, és jó, csiraké-
pes maggal bevetve, anélkül, hogy gazdája a gazdasági 
egyletnek tagja lenne : az azonban erős meggyőződésem, 
hogy a népnevelés terén a rendszeres, biztos és folyto-
nos haladásnak egyik hatalmas tényezőjéül az értekez-
letek intézménye tekinthető. 

A világ legnagyobb vezére, tanítómestere a tapasz-
talás. Ennek leckeórai az értekezletek. 

A felsőzempléni egyházmegye ennek tudatatói át-
hatva, 15 év óta tartja fenn kebelében a tanitói érte-
kezleteket, beosztva „részletesekre* és , egyetemesekre.* 
A megye területe, könnyebb érintkezhetés tekintetéből, 
három körre van felosztva: a s.-a.-újhelyi, gálszécsi és 
abarai körökre. E körökben tartatnak a részletes érte-
kezletek, minden év pünköst hetében. Az egyetemes 
értekezlet: a három kör együttes értekezlete, amely 
évenként egyszer, augusztus hó 20-ik napja körül, állan-
dóan S -A.-Ujhelyben szokott megtartatni. A részletes 
értekezletek elnökei : a világi- és lelkész-körlátogatók. Az 
egyetemesé szintén egy lelkész- és egy világi tanácsbiró. 

Hogy a tanitói értekezletek által elérni szándékolt 
közcélnak a mi egyházmegyénk egyes körei mennyiben 
és mily módon igyekeznek eleget tenni, arról most nincs 

- szándékomban szólani, amennyiben ez alkalommal csupán 
az abarai körről kívánok pár sorból álló i s m e r t e t é s t közzé 
tenni. 

E kör a mondott 15 évi idő leforgása alatt lanka-
datlan szorgalommal tartotta meg értekezleteit. A tagok 
tapasztalataik s eszméik egymással való közlésével s 
egymásközti megvitatásával, támaszai, buzditói voltak 
egymásnak a göröngyös pályán. Erről tanúskodnak az 
1870-ben megkezdett jegyzőkönyvek, melyek szerint 
minden összejövetel alkalmával legalább egy pádagogiai 
elméleti és gyakorlati előadás tartatott ; továbbá az 
értekezletek a tanitói kar jogi és anyagi viszonyainak 
javítását célzó, több oly korszerű indítványt tettek s több 
oly kérelemmel járultak az egyházmegyei és az egyház-
kerületi kormány elé, mely életrevalóságánál fogva és 
időszerű volta miatt jóváhagyást nyert, meghallgatást 

*) Jelen tudósitás elkésve érkezett kezeinkhez. S z e r k . 



talalt, s jó következményeit jelenleg is arasztja ezen i 
megye tanitói testületére. 

Szóban levő kör, jelen évi értekezletét junius hó 8-ik 
napjan azon egyház kebelében tartotta meg, a melynek 
nevét viseli. 

Az értekezlet, Soltész Gyula k.-ráskai lelkésznek, 
rnint a kör elnökének, a társulás nagy horderejét tár-
gyazó beszéde, és a ,Jövel szent lélek ur Isten4 ének 
együttes elzengése utan vette kezdetét. 

Elsőben is Tóth Lajos szalóki és Vidonyi Dániel 
abarai tanitó, az első a magyar történelemből, a máso-
dik a magyar nyelvtanból tartott gyakorlati előadást. 

Mind a kettő sikerülten oldotta meg feladatát, és 
az a körül feltüntetett ügyes és tapintatos tanmódszer 
s kiviteli jártasság érdekfeszítő eszmecserére adott al-
kalmat. 

Ezután ismét Tóth Lajos olvasott fel egy érteke-
zést, a tanitó egyleti élet fontosságáról, s miután tárgyát 
több oldalról a legélénkebb színekkel világosítva tüntette 
fel : értekezésével a jelenvoltaknak szellemi élvezetet 
nyújtott. 

Ezek után a helyi és napi körülményekből kifolyó 
ügyek letárgyalásával következő közérdekű és az egy-
házmegyei kormány elé beterjesztendő indítványok 
tétettek : 

A tanitói változások alkalmából, vagy barmi más 
körülménynél fogva üresedésben levő egyházakba 
küldjön ki az egyházmegyei kormány esetenkint egy 
bizottságot, amelynek egy tagja tanitó legyen ; ennek 
közreműködésévei rendezze a tanitói dijleveleket; ha 
valamelyik a 300 forintot meg nem ütné, annak kipót-
lasára illető egyházat szorgalmazza, különben pedig 300 
forinton aluli chartára tanítót hívni ne engedjen. 

Képezdei bizonyítvány nélküli egyéneket tanítókul 
az egyházmegye fel ne vegyen, s az ilyeneknek hívásától 
az egyházakat tiltsa el. 

Végül felhívja értekezlet az egyházmegyei kormány 
figyelmét arra, hogy miután a tiszáninneni egyházkerü-
let mult évi, Miskolcon tartott közgyűlése jkönyvének 
75. szama szerint, a tanitói értekezletek tartásának szük-
ségét kimondotta, nemcsak, hanem azok tartását kötelező-
nek is nyilvánította: utasittassék ezen határozat alap-
jan az értekezleteket hanyagoló, sőt legközelebb tán 
teljesen is mellőző gálszécsi és újhelyi kör, az önkép-
zés eme korszerű intézményének gyakorlatban- s életben-
tartására. 

Az abarai körnek dicséretére válik, hogy jelen 
alkalommal is 10 tagja közül egy sem hiányzott. Jelen-
volt azonban az értekezleten három, e korbeli lelkész is, 
és nemes érdeklődéssel s jártassággal vett részt a tanács-
kozásokban. 

Az e korbeli tanitók érdeméül említhető még, 
hogy már négy év óta műszakilag szervezett énekkart 
tartanak fenn. Jelen alkalommal is az értekezlet berekesz-
tése után Tóth Ferenc, deregnyői lelkész, mint énekkari 
elnök vezetése alatt, a gyakorlati énekkari óra megtartatott. 

Ebből folyólag nem hagyhatom említés nélkül, 
miszerint Szemere Gyula lasztoméri földbirtokos, e. me-
gyei tanácsbiró, ezen énekkar szamára 300 forintos ala-
pítványt tett, és azt a »felsőzempléni ev. ref. egyház-
megyei abarai korbeli tanitói énekkar4 neve alatt a 
nagymihályi takarékpénztarba tényleg le is tétemé-
nyezvén, az arról szóló betéti könyvecskét az énekkar 
elnökének kezéhez szolgáltatta oly végből, hogy a tőke 
kamataiból a tanórák kiadásai fedeztessenek. 

A szép és nemes iránt fogékony kebel nem szo-
rul dicsérő szavakra. Ezt tartva szem előtt, nekem sincs 
ez alkalommal egyéb kötelességem, mint az, hogy ala-
pítványozónak, nagylelkűségéért, az abarai tanitói énekkar 
nevében a nyilvánosság előtt őszinte köszönetet mondjak. 

Az abarai tanitói kör pedig tartsa meg jövőre is 
azt az irányt, amelyet eddig követett, és akkor ezentúl 
is nemes önérzettel fog megállhatni a nyilvánosság előtt 1 

Böszörményi Károly. 

T Á R C A . 
Néhány szó a pericopákról.*) 

E lap f. évi 7-ik számában Bognár Endre ur ismer-
teti Kolbenheyer Albert urnák mostanában kibocsátott 
egyházi beszédeit, és mint e predikatiók előnyeit kiemeli 
a pericopákhoz való ragaszkodást, a bennök lerakott sok 
szép faragott követ, világos dispositiót és népies irályt. 
Itt én egyedül az előnyül feltüntetett pericopa-rendszer-
ről akarom röviden véleményemet jelezni, minthogy a bí-
ráló úrral e tekintetben nem értek egyet. 

Azok, kik a pericopa-rendszerhez való ragaszko-
dást pártolják, rendesen barom érvet hoznak föl mel-
lette, t. i. hogy a pericopákat maga az egyház rendelte, 
hogy a nép ragaszkodik, azokhoz és végre, hogy magának 
a, papnak is könnyebbségére szolgálnak. 

Mar kérem alássan mindezek az érvek nem elég-
ségesek arra, hogy valamely egyházi beszéd megítélé-
sénél tekintetbe jöhetnének, s a munka belbecsét emelné 
a pericopákhoz való ragaszkodás, vagy abból levonna a 
szabad választás. 

Hogy maga az egyház rendelte a pericopa-rend-
szert, ez áll; de nem azért rendelte, hogy örök időkre 
korlátozza azzal az Úrnak szolgáit az igehirdetésben való 
szabadságukban. Abban az időben, midőn a biblia még 
a papok előtt is majdnem ismeretlen volt, s ugyanazért 
nem ritkán alapige nélkül tartattak az egyházi beszé-
dek, vagy pedig a katechismusból való szakaszok és 
énekversek vétettek alapul, — nemcsak kívánatos, de 
szükséges is volt ily bibliai szakaszok kijegyzése s azoknak 
vasárnaponkint való magyarázása. A reformatio meg-

*) E cikk közlését sokáig halogattuk, mert lapunk egyéb, időhöz 
kötött közleményekkel el volt halmozva. Azt hisszük azonban, tárgyá-
nál fogva, még most sem késett el. Szerk. 



hagyta a pericopa-rendszert, mert Hagenbach encyclopá-
diája szerint, „senki sem gondolt a reformatio korában arra, 
hogy ezen kényszerűséget lerázza.* De ma már, midőn 
a biblia nélkülözhetlen könyve a prot. családnak, nem 
látom át, mért volna erény e kényszerűséghez oly erő-
sen ragaszkodni a többi szebbnél szebb evangyelmi he-
lyek rovására ? 

Mert meg kell vallanunk, hogy sokszor fájdalmasan 
érzik a legszebb parabolák kihagyását a pericopa-rend-
szerből még ennek védelmezői is. Mire tán azt mondja 
B. ur, hogy minden gyémántot lehetetlenség egy koro-
nába beleilleszteni. Epen azért, mivel lehetetlenség, 
nem szabad megkötni akarni annak kezét, ki az elrejtett 
gyöngyöket a tengerből felhozni, illetőleg szószékre vinni 
igyekszik. 

Nem áll, hogy a pericopa-retidszertől való eltávo-
zás miatt, mint B. ur magát kifejezi, ,az őszi, téli, far-
sangi, tavaszi* stb. beszédek születnek. Mert a temp-
lomban bizony nem a természetet prédikáljuk, hanem a , 
Krisztusnak igéjét, mely minden időszakban egy és 
ugyanaz. Különben, a kik azt tennék is, hogy néha-
néha a természet változásait is figyelemre méltatnák, 
azok sem követnének el keresztyénellenes hibát, tudva 
azt, hogy maga üdvözítőnk is az idő és helyi viszonyokra 
tekintettel volt s minden mozzanatot felhasznait az igé-
nek hirdetésére. 

Eltekintve attól, hogy pericopa-rendszerünkbe sok-
hasonló tartalmú helyek felvétettek, látszólag ínég anachro-
nismust is tüntet fel e rendszer. Például az újévi textus 
Krisztus körülmetéltetéséről szól, azonnal a rea követ-
kező vasárnapon Krisztus megkereszteltetéséről Keresztelő 
János altal, és nyomban ezután, vízkeresztkor, még vissza 
kell helyeznünk a bethlehemi jaszolba, mert ekkor jönnek 
a keleti bölcsek. 

Nem mondom azért, hogy a pericopa-rendszert 
mellőzzük, melyet az egyház mindeddig kivalólag felka-
rolt, s melyet én is legtöbb esetben megtartok ; hanem 
csak azt mondom, hogy nem cselekszünk akkor sem 
helytelenül, ha attól eltávozunk. Hisz megváltónk az 
egész evangéliumot adta nekünk örökségül, s ő maga is 
,elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magya-
rázza nekik (t. i. tanítványa inak) minden Írásokban azo-
kat, melyek maga felől írattattak meg". Lak. 24. 27. 

A második érv a pericopa-rendszer mellett, hogy a 
nép ahoz ragaszkodik. Erre vonatkozólag B. ur igy szól: 
.Kényes publicum az a falusi publicum. Ha mindjárt 
maga egyben-másban a legszigorúbb rendet nem tartja 
is, lelkészétől megvarja azt, hogy ne innen-onnan bön-
gésszen, a mi talán neki legjobban tetszik, hanem tart-
son rendet* stb. 

1 la mindaz állana, a mit B. ur itt elmond : akkor 
jaj azoknak a szegény papoknak, kik eddig is szabadon 
választották textusaikat, jaj annak a publicumnak, mely 
őket hallgatta ; mert ott nem épülhetett Istennek or-
szaga, s a lelkek nem elégíttettek ki a böngészet silány 
eredményével. 

Engedje meg B. ur, ha én meg azt merem állí-
tani, hogy ez esetben is a pap nem ront, de jobban 
épit ; a publicum semmivel sem érzi magát rosszabbul, 
sőt figyelmesebb, ha előtte addig még nem magyará-
zott szentirásbeli helyek vétetnek alapigékül. Megen-
gedem azt, hogy B. ur gyülekezete a nála még ma is 
használatban levő Gr aduált, semmi más énekes könyv-
ért el nem cserélné ; de általában ily nézetet táplálni a 
falusi gyülekezetek felől, ez az igazsággal alig megegyez-
tethető. Példakat hozhatnék föl arra nézve, hogy a pub-
licum örömmel hallgatta az uj alapigét, s igy sok he-
lyen maguk a lelkész urak hiszik híveiket kiskorúaknak. 
Sőt tovább megyek és azt mondom, hogy templomaink 
nem lennének oly üresek, a jelenlevők oly közönyösek, 
ha gyakrabban ujabb és ujabb táplálékot nyújtanánk hí-
veinknek. Mert a nép már a szokásos textusainkat any-
nyira megszokta, rólok már annyi predikatiót hallott, hogy 
nem érzi magát általok vonzatva s az egész istenitisz-
teletet opus operatumnak tekinti. 

Ellenben, ha más textus olvastatik föl, azonnal fel-
ébred a hallgatóságban a figyelem és egyszersmind kí-
váncsiság a beszéd tartalma iránt. A megszokottság bár-
hol közönyösséget szül, az újság felvillanyozza a ke-
délyt. Es valamint a test megkivanja a különféle táp-
lálékot, ugy a lélek is talalja meg mindazt, a mire 
szüksége van. Minderre azt mondja B. ur, hogy a 
rendes pericopákat is különféle oldalról lehet felfogni, s 
igy mindig uj táplálék nyujtatik. Ez áll, csakhogy a nép 
nem annyira a predikatiót, mint magát a felolvasott szö-
veget tartja meg emlékezetében; a legszebb beszédet 
hamar elfelejti, de maga a fundamentum, melyre a be-
széd épült, maradandóbb kincse lesz a sziveknek. Nem 
hiába mondja Hagenbach, hogy „egy jól kiválasztott tex-
tus fél predikatió becsű.* 

A mi végre a harmadik érvet illeti a pericopa-
rendszer mellett, hogy t. i. ez a papnak könnyebbségére 
szolgai, — részben osztom én is. Mert csakugyan meg-
könnyíti a lelkész munkáját az, hogy mar készen talalja 
a szöveget; mig ha ujat akar keresni, sokszor nem tud 
valasztani a sok közül, és ha valasztott is, annak kidol-
gozása több gondot ad, mint azon ismeretesé, melyet 
már ő is, de mások is kidolgoztak. 

De bármennyire előnyösnek látszik is ez a lelkészre 
nézve, én ugy gondolom, hogy saját előnyünk latbavetése 
mellett nem szabad „fogyatkozassal® vádolni azokat, kik 
ez előnyükről önként lemondottak, a minő fogyatkozá-
saik vannak B. ur szerint a legtöbb kiadott .egyházi be-
szédeknek* és »lelkésztáraknak*. 

Ha azonban a végeredményt vesszük tekintetbe : a 
meghatározott textusok is csak bizonyos évekig nyújt-
ják a fentérintett előnyt, azontúl több gondot adnak, 
mint az uj textus kiválasztása és kidolgozása. A ki például 
30 évig prédikál az előirt pericopáról, azt minden oldal-
ról már megvilágította, minden lehető themát kivont be-
lőle : az habar tételeit mindig más szavakkal tudja 
is kifejezni, de ujat mar róluk nem igen mondhat, 



eszmemenete folytonos circulns vitiosus leend. Igaz, hogy 
a reminiscentiák itt is könnyítik és fonják beszéde fonalat, 
de épen mivel ezektől menekülni akar, meg fog látszani 
a beszéden a keresettség. 

A pericopa-rendszer Antaeusokká tehet bennünket 
a szószéken, de azontúl nem ; ügyesekké, mint a scholasticu-
sok, a felvett tárgyak ezerféle mesterséges feldolgozásában, 
de a melyen meglátszik a kényszer. Mert hogy valaki 
ihlettséggel szónokolhasson, első sorban szükséges, hogy 
maga előszeretettel viseltessék tárgya iránt, különben 
beszéde mondvacsinált lesz, hasonló a diák dolgozatához, 
kinek elébe Íratott a tárgy. 

Még csak azt jegyzem meg, hogy B. ur azon ál-
lításával, hogy „mindezideig nagyobb azon lelkészek 
száma, kik a pericopa-rendszert követik, mint a kik at-
tól szűkben-bőben elhajolni jónak tartják®, — nem erő-
sen argumentál; mert ha mindig a többségre kellene 
hivatkoznunk, akkor a reformatió, sőt a keresztyénség 
sem született volna meg. 

De igazat adok neki abban, hogy nem a nép van 
mi érettünk, hanem mi vagyunk a népért. Csak azt te-
szem hozzá, hogy a nép pásztorai vagyunk : azért legel-
tessük azt az egész mezőn és ne állítsunk föl tilalomiá-
kat ; mert a Krisztus evangeliuma Istennek hatalma a 
hivő lélek üdvösségére. Horváth Károly, 

ev. lelkész. 

B E L F Ö L D . 
Levél a magyar és angol unitáriusok 

viszonyáról. 
Budapest, jul. 10. Az angol unitáriusok minden év 

május vagy junius havában országos nagy-gyülést (mee-
tinget) tartanak s meghívják rá észak-amerikai, magyar 
és más országi hitrokonaikat, elmennek oda a franciák és 
németek szabadelvű theologusainak képviselői is. A gyűlés 
4—5 napig tart, minden közügyeikről jelentések tétet-
nek, a szamadások megvizsgáltatnak, a könyvterjesztés 
és vasárnapi iskolák ügyében külön tanácskoznak és 
végeznek, szóval a gyűlések az európai protestánsok 
zsinatait képzeltetik. Önként értetik, hogy a tanácskozá-
sokat reggelik, ebédek és ozsonnák fűszerezik, miken az 
angol birodalom minden országainak Ízletes terményei, 
borai és gyümölcsei napirendre jőnek. 

Az idei gyűlés junius 7-én kezdődött s némi meg-
szakításokkal 12-ig tartott. A magyar unitáriusok Ko-
lozsvárról Kovács János, igazgató tanárt küldötték el 
egyebek közt azért való hálájok kifejezésére, hogy a 
Budapesten alapítandó állandó unitárius papságra és 
templomra nem rég évenkénti segély címén 2000 frtot 
ajándékoztak, t. i. Anglia unitáriusai 100, Észak-Ame-
rika unitáriusai IOO font sterlinget. A budapesti unitá-
rius egyház is megkérte őt érdekei képviseletére, mit 
készséggel vállalt el és sikerrel végzett be, julius 10-én 

adván számot egy magán vacsorán a budapesti unitáriu-
sok jelenlétében. 

A jelentő elbeszélte egész útját, melyet Olasz- és 
Franciaországon át tett meg Londonba. Olaszországban, 
Milanóban talalkozott Bracciforti unitárius tanárral és 
Kossuth volt kormányzóval, a kit a legjobb egészségben 
talált s másfél óráig beszélt vele unitárius vallási dol-
gokról, mire Jakab Elek ,Dávid Ferenc emléke1 című 
könyve adott alkalmat, melyet az iró megküldött s 
Kossuth most Kovács által megköszönve örömmel foga-
dott. Méltánylólag szólott az unitáriusoknak, vallásuk 
mellett való állhatatos megmaradásáról, s azt azon vallas-
nak nevezte, melynek nagy jövője van, olyannak, a 
mi a lelket fölemeli s a kor mostani közönyét legyőzni 
képes. Örömét fejezte ki, hogy az angolokkal való vi-
szonyukat cultivalják, ennek Magyarország is hasznát 
veszi. Az unitáriusok a két nemzet közötti rokonszen-
vet edzik és tartóssá teszik. 

Franciaországban a nagyhírű Coquerel Athanáz 
öccsével találkozott, a ki az ottani reformátusok felvilágosult 
türelméről beszélt érdekes dolgokat, kiktől ép oly távol 
van minden felekezetiesség, mint igaz testvérüknek tarta-
nak minden hívőt, keresztényt és nem keresztényt. 

Londonban felvilágosítottá az unitáriusokat a buda-
| pesti allandó unitárius templom szükségességéről. Erdély 

egyesülvén Magyarországgal, számos unitárius távozott 
el hivatali állomasa kényszerítésénél fogva s évtized óta 
élnek Budapesten pap és lelki vigasz nélkül. Ez így 
nem maradhat. Nem rég elhatározták állandó papság 
rendszeresítését, mire az egész országbeli unitáriusok ada-
koztak, s példájukat követték angol hitrokonaik. Most 
templomépítés iránt nagy a vágy a lelkekben. Erre is folyt 
be már adakozás, mind itt, mind Angliában. De most 
átmegy a mozgalom É.-Amerikaba is. Kovács ígéretet 
kapott az amerikai képviselőtől, hogy mindent megtesz-
nek egy állandó templom épithetése érdekében. Mikor 
Kovács eljött, mindenfelé ívek jártak körül s oly nagy 
volt a lelkesedés, hogy a legjobbat varhatni tőle. 

Ez eszme alig két éves s a püspök Ferenc József 
és Hajós János egyházi gondnok, Buzogány Áron mi-
niszteri osztálytanácsossal, erélyök s bölcs számításuk ál-
tal azt már-már a megvalósulás pontjáig juttattak, az 
egyház háláját érdemelve ki. 

Örömmel emelte ki a jelentésttevő, hogy az an-
gol unitáriusok közt a legmélyebb rokonszenv uralkodik 
a magyarok iránt, s hogy azon ifjú, a kit az unitáriusok 
a Manchester New College felsőbb theologiai egyetemen 
képeztetnek, tanuskodhatik minden angol őszinte von-
zalmáról. 

Feltűnt jelentésttevő előtt az a ritka humanitas 
és emberbaráti szeretet, mely szerint az angol nemes 
szív és nagy lélek, egyszerre ölelni és segítni képes 
a földnek minden tájain azokat, a kik a keresz-
tény hitet áhitozzák. Ott volt — úgymond — a gyűlé-
sen Dull, az indiai missionáriusok feje, s bámulatos 
dolgokat beszélt Krisztus vallásának ama messze orszá-



gokban terjedéséről. Az angol kéz valóban áldásos jó-
téteményei egyfelől a távoli Indiákra, másfelől a keleti 
Magyarországra is kiterjednek, terjesztve humanitást, em-
berszeretetet és a lelkiismeret szabadságát. Nagyszivű 
nemzet 1 Méltán állsz a világ civilisatiójaban első helyen 1 

A budapesti ekklézsia tagjai Hajós János minisz-
teri tanácsos és egyházi gondnok egybehívására a Szé-
chenyi-szállodában hallgatták végig a rendkívül érde-
kes jelentést s éltették a derék képviselőt, a ki egész 
apostoli lelkesedéssel szólott missiójáról. O mindenét az 
unitárius egyháztól nyerte — így zárta be beszédét, — 
tehát mindenével tartozik annak, s bármily soká éljen, 
élete nem nyúlhatik annyi évekre, hogy a tartozást meg-
fizethesse. 

A jelenlévők hálaérzetét a gondnok melegen 
tolmácsolta s háromszorosan éltetve mindkettőt a gyü-
lekezet késő éjjel szétoszlott. 

A papi beiktatás az unitáriusok által szeptember 
havában lesz, mire sokan jönnek Kolozsvárról, de követ 
jő Észak-Amerikából is. 

Mig az történnék, a további unitárius mozgalmakról 
tudósítást fognak tenni a lapokban. V. 

Kalchbrenner jubilaeuma. 
F. hó 3-án tartatott meg Szepes-Olasziban Kalch-

brenner Károly XIII városi főesperes ur lelkészkedésé-
nek 50 évi örömünnepe. Kettős ünnepély volt ez : az 
egyház ünnepe, mely hű és megpróbált szolgaja iránt 
rótta le halaját és elismerését és a tudomány ünnepe, 
mely a világ egyik legelső botanikusának labaihoz tette 
le a borostyán-koszorút. 

De lassúk magát az ünnepély lefolyását. A nap 
maga kedvezett az örömünnepnek. Tiszta kék ég mo-
solygott a sűrűn érkező vendégekre és az enyhe nyári 
levegő kellemesen hatott a kedélyekre. 

Reggel Y2 9 órakor a vendégek Förster Ede egy-
házfelügyelő házában, a családbeliek pedig Styavnicky 
János úr hajlékában gyűltek egybe. 9 órakor a vendé-
gek és családbeliek díszmenetben a jubiláns lakásához 
vonultak, ki egy küldöttség által a templomba vezette-
tett. A menet improvizált fak árnyékában történt. A 
virágokkal , koszorúkkal és szőnyegekkel feldíszített 
templomban az isteni tisztelet következő rendben tarta-
tott meg. A szokásos ének elzengése után Fábry János 
alesperes és iglói lelkész tartá az oltárbeszédet, találó 
szavakban a jelen jubilaeumot, mint a hala, a tisztelet 
és az áldás ünnepélyét ecsetelvén és különösen kiemel-
vén az ünnepelt tevékenységét az egyház és tudomány 
terén. Egy vers eléneklése utan maga a jubiláns lépett 
a szószékre. Eenkölt, szép beszédében elmonda a többi 
közt, hogy ő mint pap fia kedvelte meg a papi pályát 
s lépett erre a pályára. 

Egy évet (az elsőt) Budán, 49-et pedig Olasziban 
töltött isten segedelmével hivatalaban. 15.000-szer lépte 
át e szent hajlék küszöbét; a kisebb beszédek kivéte-

lével 3000 nagyobb prédikációt mondott. Papi hivata-
lán kívül egyéb egyházi hivatalt is viselt, amennyiben 
esperességi jegyző és iskolai dékán is volt; 1870 óta 
pedig a közbizalomnak engedve, a főesperesi teendőket 
végzi. A múltra visszapillantván, elmondhatja Pál apos-
tollal, hogy sikerült a munkája; de a jövőbe tekintvén, 
meglehet, hogy már nemsokára búcsút kell vennie ked-
veseitől és szeretett községétől, mert fogyni kezd ereje. 
Az ő életének alkonya immár bekövetkezett. De azért 
bízik istenben, hogy őt, kit fiatalabb koraban kegyel-
mével megáldott, most öreg napjaiban sem hagyja el. 
Ezek voltak beszédének alapgondolatai. 

Az áltudósok és úgynevezett felvilágosodottak, 
kik az isten iránti bizalom felett csak mosolyogni tud-
nak, bizony megtanulhatnák ezen férfiú példáján, miképen 
férhet össze legszebb módon a legmélyebb tudomány 
a hittel és istenbe vetett bizalommal. Keppler, Newton, 
Kopernikus szintén igy tudtak összhangzásba hozni 
óriás tudományukat gyermeki hitök sugallataival. 

A szent beszéd utan következtek a legszívélye-
sebb üdvözlések a különfele küldöttségek részéről. Üd-
vözölték ugyanis az ünnepelt férfiút Czélcus István 
superintendens a tiszai kerület, Kosáry a szepesolaszi 
presbyterium és egyházközség , Breuer Sándor XIII 
városi felügyelő esperessége, Fábry János lelkésztársai, 
Weber Samu az esperességi iskolai bizottság, Szalagyi 
Mihály főesperes a tatraaljai és Gratz Mór főesperes a 
bányavárosi esperesség nevében. Az üdvözlők között 
voltak még : Vandrák András tanár, ki az eperjesi 
kollégiumot képviselte, továbbá az iglói főgymnasium 
egész tanári kara, élén Guhr Mártonnal; az iglói taní-
tók, élőkön Böhrnisch Edével. Végre a helybeli városi 
tanács nevében Kormányi 11. jegyző, a helybeli tanítók 
nevében pedig Bene üdvözölte az ünnepeltet. Megjegy-
zem, hogy az olaszi ev. hitközség egy pompás kelyhet, 
a XIII városi esperesség pedig arany tentatartót, tollat 
és egy Doré-féle díszbibliát nyújtott at emlékül a jubi-
lánsnak. Az ünnepélyes isteni tisztelet Czékus superin-
tendens ur aldásával '/2 12-kor ért véget. 

Egy órakor következett programmszerüleg a dísz-
ebéd, melynek legédesebb fűszere a sok szellemdűs 
toaszt volt. Legnagyobb érdekeltséget gerjesztettek 
1 andrák és Benczúr eperjesi tanaroknak, a jubiláns is-
kola- és kortársainak élénk visszaemlékezéseik a mult 
időkre. Kalchbrenner ügyes rajzoló és kitűnő humorista 
volt s mint ilyen ifjú barátainak sok élvezetet szerzett. 
Hozzajok intézett leveleiben rendesen egy-két alakot is 
festett, melyek a legsikerültebb humort és élcet tükrö-
zik vissza. A vendégek nagy örömére néhány ily illusz-
trált régi levelet meg is mutattak. Az egyikben egy 
nagy hóri-horgas alak van rajzolva, a ki mind a két 
Iában santa és mankón jar, alatta e szavakat olvashat-
juk : , Nobilis juvenis Palfi altioris staturae, a ki elme-
het az egész világba.' 1829-ben javaban folyt a tollharc 
az igazhitű és szabadelvű theologusok között. Kalchbren-
ner akkor Halléban volt és onnan küldött levelében 



a küzdőket, Tholukot, Hengstenberget s a többieket le-
festette, az orr hosszúságát vévén fel az orthodoxia zsi-
nórmértékéül. 1858-ból, a Thun idejéből is maradt fel 
ily érdekes levél. Ebben is van egy rajz, mely egy 
bibornok és egy leitmeritzi cseh altal támogatott kö-
zépiskolát ábrázol ; a háttérben Vandrák tanár úr lat-
ható, Schlafrokkban, lámpavilág mellett s az ő szom-
szédságában a vessző fenyegető állást foglal el. 

A lakoma folyamán a toasztok közben a beérkezett 
üdvözlő levelek és táviratok olvastattak fel. Ilyeneket küld-
tek Gróf Csáky Albin főispán, Dr. Emericy Géza képezdei 
igazgató, lánberger István lelkész és Scholtz tanár Kés-
márkról, az eperjesi és sárospataki kollégium, a magyar 
tudományos akadémia, melynek tagja az ünnepelt, a 
bécsi cs. k. botanikus társaság, a -kassa-oderbergi vasút-
társaság, és Bartholomaidesz Nyíregyházáról. Ezeken 
kivül még Szibériából, Badenből, Zürichből, Csehország-
ból, Ausztriából is érkeztek üdvözlő táviratok. A kül-
földi üdvözletek nagyobbrésze azonban majd csak ju-
lius hó 10-én fog ide érkezni, minthogy eredetileg 
ezen napra volt kitűzve az örömünnep megiilése. 

A díszebéd után a vendégek Kunai és Forster 
Frigyes urak szép nagy kertjeiben még néhány kelle-
mes órát töltöttek. A helybeliekre pedig még táncmu-
latság is várt, melylyel az egész örömünnep véget ért. 

A ritka ünnepély, melyet a szepesolaszi ev. egy-
házközség és Forster Fde egyh. felügyelő rendeztek, 
teljesen sikerült s igazán mély és elfejthetlen benyomást 
gyakorolt minden jelenvoltra. Az úristen tartsa meg még 
sokáig testi és lelki épségben Kalchbrenner Károly urat, 
az egyház és tudomány javára és áldására 1 

Weber Samu. 

R É G I S É G E K . 
Az Abauj-szepsi ref. egyház története. 

(Vége.) 

3. Az egyházi vagyon keletkezése, kezelése s mai állása. 
Az egyház jelenlegi vagyonát tulajdonkép az ül-

döztetés után szerezte, midőn már a régire nem számit-
hatott vala. 1711-ben hozzáfogtak a hívek a vagyon 
gyűjtéshez s 1760-ik esztendőig 25 hold szántóföld 
birtokához jutottak, mely egyesek adományozása folytán 
mai napig 48 hold szántóföldre növekedett. 

Kezdetben törhetlen szorgalommal, a gondno-
kok szigorú feliigyelése mellett, maga az egyház ve-
zette a gazdálkodást; pénzes munkásokkal maga dolgoz-
tatott, vettetett s arattatott. Ez azonban eredményhez 
nem vezetett különösen a későbbi időkben, mert 
sokszor, a tagositatlan földek eldarabolt volta miatt 
több volt a kiadás, mint a bevétel. Majd belátván az egy-
ház tagjai, hogy ily gazdálkodás mellett egyházukat fen 
nem tarthatják, más módozatot kerestek. Az 1820-ik 
évben megtartották ugyan még a házilag való kezelést/ 

de az által reméltek nagyobb jövedelemhez juthatni, 
hogy pénzes munkások helyett önmaguk vallalak el a 
földek mivelését, s az egyház csak vetőmagot szolgál-

' tátott. A kívánt eredmény azonban teljesen még igy 
sem éretett el. Mert a lakosság a földmivelés körül nem 
egyszer hanyagságot tanúsított, talán azért, mivel önmaga 
sem volt földmivelő, miből folyólag az egyháztanács 
1846. máj. 21-én határozatilag utasította a híveket, 
»hogy az egyház földeinek mivelésére mindenki korán 
reggel küldje munkásait.® 

Ily eredmények után kénytelenek voltak elvégre 
is bérbe adni az egyházi földeket. 1868-ban nyilvános 
árverésen gabonamag-bérletért 6 évre egyeseknek adat-
tak ki , s évenként a 48 hold szántóföld után 80 
köböl gabonát kapott az egyház, melyből nemcsak évi 
szükségletét fedezheté, hanem még felesleg is mindig 
maradt, úgyannyira, hogy most az egyház egyeseknél 
kintlevő 996 frt 54 krnyi összeggel rendelkezik, melyet 
azonban 945 frtnyi adósság terhel. 

Az egyházi magtár 1865-ben egyesek adakozásaból 
25 köböl gabonával alapíttatott meg. A kezdetben cse-
kély összeg hű kezelés által 1870ig 132 köböl gabonara 
növekedvén, egyháztanacsilag 100 köböl alapnak hagya-
tott fen, s a felüleg évenként pénzzé tétetni rendelte-
tett. 1876 ig 174 köböl gabona adatott el, s az abból 
nyert 1303 frt 92 kr. 1876-ban a templomjavitás költ-
ségeinek fedezésére fordíttatott. Jelenben a magtár állása 
108 köböl gabona és 230 frt pénztőke. 

Az egyházi adó-pénztárba a hívekre birtokarány 
szerint és személy után kivetett pénzadó foly be, mely-
ből a lelkész és énekvezér pénzfizetése fedeztetik. 

Az adókulcs következő : I. Állami adó után minden 
torinttól váltakozva 14 kr. 2. Személyadó: Családfő 1 
frt. Nő 50 kr. Minden conf. családtag és mesterlegény 
50 kr. Mesterinas és cseléd 15 kr. 

Ezen pénztár állása, részint meglevő pénzkészlet-
ben, részint egyeseknél kintlevő hátrálékban 798 frt 
69 kr. 

Urasztali készlet: I. Ezüst tányér következő fel-
írással: „Az Reformáta Szepsi sz. Ecclesiának adta T. 
Bogáti István uram. Ao. 1759/ 

2. Arany tányér, k. f. : „Az ur Istennek, az ur 
Istenébűi adta N. Kelemen József, az N. Szepsi v. 
reformata sz. Ekklésiának. Anno 1774, die 1. máj.® 

3. Két, aranynyal bevont, szőllőfürttel díszített ezüst 
pohár, k. f. : »Ao. 1778 A. N. Szepsi reformáta szent 
ekklesia részére csináltatott szent Pohár.* 

4. Különböző alakokkal diszitett arany pohár felirat 
nélkül. 

5- Egy 7 itcés ónkanna, k. f . : S A nemes Szepsi 
Reform, szent ekklesia számára öntette Visolányi Ist-
ván, 1794/ 

6- Egy 3 itcés ónkanna, k. f.: , A nemes Szepsi 
reform, szent ekklésia számára öntette nemes Kékdi 
Susanna, 1794.4 

7. Egy 13 itcés ónkanna, k. f . : , A nemes Szepsi 



helv. Confes. tartó sz. Ekk'esia számára csináltatta ne-
mes Szobonya István főcurátor és hitvese nemes Héczei 
Mária, 1803.* 

8. Egy nagy cintal, k. f . : , Nemes Farkas Adámné 
asszony csináltatta. A szepsi refor. Ekklesia számara, 
W95-" 

9. Keresztelő ónkanna, és egy cinkanna, k. f. : 
,1822. T. N. M. P. születet V. K. ajánlá M. E.« 

Az egyház birtokaban vannak még továbbá a kö-
vetkező tárgyak: 

1. Egy nagy piros félselyem abrosz, k. f. : „Si 
deus pro nobis, quis contra nos. Szendrei Kovács János 
ajandéka. Örök emlékezetben marad az igaz. 1705. I. 
K. M. Sz. S. A. S. V.4 

2. Aranynyal himzett fehér selyem kendő, közepén 
két, aranynyal himzett kakas körül e felirat: , T . Fájji 
Péter hitvese Szathmáry Király Anna Adta Isten dicsős-
ségére. Az Ao. 1774. Eszt. Szepsi refor. uj temp.® 

3. Különböző szinu selyem és aranynyal hímzett 
fehér selyem kendő. 

4. Két hímzett fehér kendő. 
5. Aranynyal körül hímzett moll kendő 6 virággal. 
6. Virágos kék selyem kendő. 
7. Fehér virágos sárga selyem kendő. 
8. Két arany csipkés fehér damaszk abrosz. 
9. Egy különböző szinu selyem, arany, ezüsttel 

egészen hímzett kendő, melyen kakas, csillag és könyv 
alakok hímezve láthatók. 

Ezeken kivül még több kisebb-nagyobb abrosz és 
kendő. 
/. Az egyház lelkészei, tekintettel működésük idejére és 

díjazásukra. 
A legrégibb jegyzetek nyomán ez egyházban szol-

gait lelkészek névsorának összeállításánál csupán 1587-ig 
lehet visszamenni, mely időben Körösi Lukács említte-
tik, ki is 1607-ig hivataloskodott itt, de hogy itt halt-e 
meg, vagy mas helyre vitetett, arról semmi feljegyzés 
sem talalható. 

2. Újfalvi Katona Imre 1607—1612. 
Ekkor két pap hozatott, de neveik sehol sem ta-

lálhatók. 
3. Kovásznaí Imre abaujvári és tornai esperes 

1625—1638; 1638. jun. 8-án meghalt. 
4. Borosnyai Gáspár Zemplénből 1645 —1650. 
5. Váczi András 1650—1670; itt meghalt. 
6. Tolnai Mihály 1680—1694; társa volt. 
7. Pertíi András 1675—1684; itt meghalt. 
8. Kabai Ferenc 1684—1688; ekkor Murányvárba 

egy esztendei fogságot szenvedett, s onnan azon felté-
tellel bocsáttatott szabadon, hogy többé szepsi pap nem 
lehet; s vitetett Meggyaszóra. 

9. Körösi János 1703—1706; innen Kassára ment. 
10. Szentandrási Simon Mihály 1706—1714; innen 

Nagyidára. 
11. Nádudvari Mihály Ptrügyről 1714—1727 ; innen 

Mádra. 

12. Szatmáry János Méláról 1727—1737; innen 
Novajba. 

13. Nadudvari Mihály Mádról 1738—1744; Tály-
lyára. 

14. Bogáti István Dobszáról W44—1753. 
15. Bodis Ferenc G.-Ruszkáról 1753 —1766; meg-

halt itt. 
16. Vári Szele Miklós Korlatról 1766- 1775. 
17. Josvay Mihály Mádról 1775 ; meghalt aug. 15. 
18. Kapczi István Meggyaszóról 1776—1779. 
19. Tasnádi Székely István esperes 1779—1800; 

mh. dec. 27 ; 54 éves. 
20. Sárkány Pál esperes 1801 —1804. 
21. Major József a jénai akadémiáról 1805—1816; 

innen S.-A.-Ujhelybe vitetett. 
22. Patay János Noszvajról 1817—1823; márc. 30. 
23. Kérészi István 1823—1829; innen A.-Vadászra. 
24. Szanics Dániel Tomorról 1829—1833 ; meghalt. 
25. Márkus György 1833 — 1850-ig rendes-, ettől 

1855-ig nyugalmazott lelkész, s meghalt öregségi elgyen-
gülésben 1855. april 22-én. 

26. Márkus László 1850-től helyettes, 1855—1863; 
innen tábori papnak ment. 

27. Hadházi László 1864—1872. 
28. Béki Sámuel 1873 —1874; innen Kassára. 
29. Varga József 1874—1875 ; innen Szikszóra. 
30. Megyaszay Pál 1875-től. 
P2zek valanak az Abauj-szepsi ref. egyházban az 

evangeliumi igehirdetők 300 esztendőn át, kik közül nem 
egynek, különösen az üldöztetések idejében, a megélhe-
tés lelketölő gondjaival is kelle küzdenie, habár álta-
lanosságban nem épen lehet mondani, mintha szol-
gálatuk kellően nem lett volna jutalmazva; sőt kez-
detben, mindaddig, míg a róm. kath. hierarchia rá nem 
vetette szemét ez egyházra is, az itteni lelkészek díja-
zása a legjobbak közé tartozott. Egész 1688-ig több 
hold szántóföld, egy malom, mely jelenleg a kath. 
lelkész és egyház egyik igen fontos jövedelmi forrását ké-
pezi, a ref. lelkészek birtokában vala. S ettől 1688-ban 
megfosztatva, több éven keresztül a legnagyobb nyomor 
lett osztályrészök, mert a különben is elszegényedett, 
s mindenétől megfosztott egyház nem volt képes, a 
legjobb akarat mellett sem kellőleg díjazni papját egész 
1750-ig, a midőn az egyház anyagi helyzete némileg 

javult, s képesek valának rendes dijlevél készítésére, lel-
í készök jobb díjazására. Ekkor nyert a lelkész évi fize-
; tésiil 240 rfrtot, 12 köböl gabonát, 12 k. búzát, 12 k. 

zabot, melyhez maga a város szabad faizással járult, mit 
1832-ik esztendőben 60 ezüst forintra változtatott át. 

Ennyiből állott a lelkészi fizetés mindaddig, míg-
nem 1854-ben, az alig '/i órányira fekvő makranci anya-
egyház, a lélekszám teljes leapadása miatt, leányegy-
házzá lőn s az abauji egyházmegye indítványára a 
tiszáninneni egyházkerület által a szepsi ref. egyházhoz 
csatoltatott s papi alapja a szepsi lelkésznek haszon-

I élvezeti joggal átadatott. A makranci határban 1860-ik 



esztendőben végrehajtott földbirtok-tagosítás alkalmával, 
egyes jólelkű földesurak indítványából, dacára, hogy 
lelkész helyben nem volt, mégis egy telek állományú 
föld, lelkészi fizetés alapjául hasittatott ki, s a szepsi 
lelkész, mint gondozója, 24 hold szántóföldet, 10 hold 
kaszáló rétet nyert, a mivel tetemesen növekedett lelkészi 
jövedelme. 

Jelenben a lelkészi fizetés Szepsiből : 36 köböl ga-
bona, 210 frt az egyházi adópénztárból, 96 frt a város 
pénztárából ; a makranci leányegyháztól : 24 hold szán-
tóföld egy tagban, 10 hold kaszáló, 400 frt tőke 6®/0 

kamata, 4 öl tűzi fa. Pajkos Encfye, 
ref. s. lel1', ész. 

M I S S I Ó Ü G Y . 
Az egyetemes protestáns egyház missió-

munkálatai. 
(Folytatás.) 

A legkisebb missió-egyesület a 46 angol missió-
egyesiilet között a „szabad ég alatti missió-egyesü-
let,® angolul „Open-air Missionary Society*, melynek 
célja az evangyelium predikálása a nép között, utcakon, 
tereken vagyis künn a szabadban, még pedig nemcsak 
papok vagy missionáriusok, hanem általában minden 
jóerkölcsü keresztyén által is. Van az egyesületnek 432 
ügynöke, kik 535 állomáson beszélnek kétszer heten-
kint. Londonban magában van 206 ilyen állomása ez 
egyesületnek. Múlt évi bevétele vagy 16.000 frt volt, 
mit ki is adott. 

Eddig láttunk hat angol missió-egyesületet, a há-
rom legnagyobbat és a három legkisebbet. Még hátra 
volna 40 missió-egyesület, s meg is érdemelné mind-
annyi, hogy ismertetném őket, ha e célra elegendő 
hellyel rendelkezném. Néhányat azonban mégis meg-
említek még, s ezek a következők : 

„The London Missionary Society,* alakult 1795-ben. 
Múlt évi kiadása egy millió forint volt. 

„The London City Mission,* „London városi missió,* 
1845-ben alakult, s ma van Londonban 445 missioná-
riusa, kik itt és ott minden nap prédikáljak az evan-
gyeliumot. Ezen egylet múlt évi bevétele 500,000 fo-
rint volt, mit ki is adott. 

A „methodista missió-egylet, i>The W. Metliodist 
Missionary Society*, adott a mult évben 1,500.000 forin-
tot missióra. 

„ The British Society for the Propagation of tlie 
Gospel among the Jews*, „britt társulat az evangyeli-
umnak zsidók között való terjesztésére.* Az egyesületnek 
neve mutatja annak célját, azért csak azt emlitem meg, 
hogy van ez egyletnek 20 fő állomása Európa legna-
gyobb városaiban, 24 rnissionáriussal. Múlt évi bevétele 
85.000 forint volt, s 80.000-et ki is adott. 

A „vidéki városi missió*, „Country towns Mission.* 

Ez egyesület 1837-ben alakult, s célja Nagy-Brittá-
nia egyes városaiban hirdetni az evangyeliumot. Van 
75 missionárius-papja, kik 55 állomáson munkálkod-
nak. Évi bevétele 30.000 frt volt, mit ki is adott. 

, The Foreign Missionary Society of the Presbyterian 
Church of Wales*, „a walesi presbyteri egyház kiil-
missió-egyesülete.* Ez egyesület 1840-ben alakult, s ma 
már igen szép sikerrel dolgozik Indiában, hol 29 temp-
lomot emelt. Múlt évi kiadása körülbelül 60.000 fo-
rint volt. 

„ The Foreign Missionary Society of the Presbyterian 
Church of England*, „angol presbyter-egyházi kiilmissic-
egyesület,* alakult 1845-ben, s ma van Klnnában és For-
mozában 31 főallomása, ugyanannyi rnissionáriussal és 64 
evangélistával. Ez egyesületet a skót szabad egyház 
évenként segélyezi. 

„ The Society for the Propagation of the Gospel in 
foreign Parts*, „az evangyeliumot külföldön terjesztő 
társulat,* egyike a püspöki egyház legnagyobb és leg-
gazdagabb egyesületeinek. Múlt évi kiadása meghaladja 
az egy milliót, s missionáriusai és ügynökei igen szép 
eredménnyel működnek. 

„The Baptist Missionary Society*, „a baptista mis-
sió-egyesület,* mely úgyszólván a legrégibb missió-egy-
letek egyike, 1792-ben alakult, szintén nagy sikerrel 
működik. Kiadása körülbelül fél millió. 

„ The Colonial Missionary Society*, „gyarmati mis-
sió-egylet.* Ezen egylet az independens egyház kebe-
lében van, s célja az egész földön — különösen pedig 
az angol gyarmatokon — független egyházak alapítása 
s azok segélyezése. Múlt évi bevétele 60.000 frt. 

Es most Anglia után lássuk a kis Skóciát. 
Angliát' kivéve nincs állam a föld hátán, mely 

nagyobb áldozatot hozna a missió szent ügyének oltá-
rára, mint Skócia, melynek lakossága pedig nem több, 
mint 3,630.000. E számból vagy 400.000-et kivéve, a 
többi mind a reformalt egyház híve; de ezek vagy 12 
felekezetre oszolnak. Skócia a mult évben nem kevesebb, 
mint 1,951,716 forinttal járult a missió felsegéléséhez, 
azaz a skót reformátusok is, mint az angolok, fejenkint 
adtak 60 krt. Ezen kis orszagban van jelenleg 17 missió-
egyesület, melyből 8 a szabad egyházra, 4 a skót állam-
egyhazra, 2 az egyesült presbyteri egyhazra, egy-egy a 
skót püspöki és baptista egyházra esik. Van azutan még a 
skót fővárosban egy „orvos-missionárius-egyesület*, mely 
orvosokat, — kik theologiát is végeznek, — küld a föld 
minden részére. 

Mint emlitém, Skóciában van 12-féle egyház, ezek 
közül azonban csak 5 egyháznak van missiója, a többiek 
magukat is alig képesek fenntartani. Lássuk ezen 5 egy-
házat sorban. 

A skót állam-egyház, „ The established church of Scot-
land*, noha maga oly népes, mint valamennyi más ref. egy-
ház Skóciában együttvéve, mégsem járul annyival a missió-
hoz, mint akár az egyesült presb. egyház, akár a szabad 
egyház. A leggazdagabb családok Skóciában nagyob-



bára ezen egyháznak hívei, és a mult évben mégis csak 
300.000 forintot adott az a missióra, tehát alig 20 krt 
fejenkint. Van az egyház kebelében négy missió-egyesület. 

A skót szabad egyház, , The Free churcli of Scot-
land.€ Nincs egyház a földön, mely életrevalóságának 
hatalmasabb jeleit adná, s mely olyan hamar felvirágzott 
volna, mint a skót szabad egyház. Hogy ugy szóljunk, 
még alig jutott a gyermekkorba, már is kezeit kincscsel 
megrakva nyújtja szét, s olyan dolgokat cselekszik min-
denfelé, a mely valóban nemcsak bámulatra, de a leg-
mélyebb hálara és tiszteletre is ragadja az embert. A 
hova ez a kis egyház a kezét teszi, onnét bizonyos, 
hogy az isten áldása sem marad el. 

Erről a kis szabad egyházról harmincnyolc évvel 
ezelőtt még nem tudott a világ semmit sem, s ma 
már működése kiterjed majd az egész földre. 

Egyik egyházat pénzzel, másikat jótanácscsal tá-
mogatja, s alig van nemzet Európaban, mely egy vagy 
két fia által képviselve ne volna e kis egyház világhírű 
theologiai intézeteiben. Magyar, cseh, francia, olasz, 
török, német, irlandi, angol, morva stb., találkoznak 
itt egymással, s e mellett majd egy harmada a növen-
dékeknek amerikai, afrikai és ausztráliai, kik mindmeg-
annyian kitűnő missionáriusok lesznek szülőföldeiken. 

Májusban lesz 38 éve, hogy a kis egyház kelet-
kezett. Akkor koldusbotot kapott a skót állam-egyháztól, 
melytől elszakadt, s ma mégis ő a boldog, ő osztogat 
segélyt mindenfelé. 

Rövid fenállása óta alig mult el olyan év, melyben 
valami üdvös intézményt ne állított volna fel, vagy mely-
ben valami nevezetes mozzanat ne történt volna. Lássuk 
röviden, mit tett fenállása óta ? 

Az elszakadás után mindjárt külön s független 
egyházzá alakult, s igy természetesen a szervezkedés 
után mindjárt arra kellett gondolnia, hogy papnöveldét 
állítson fel, amelyben jövendőbeli lelkészeit nevelteti. 
1843-ban május 18-an tartatott az első nagygyűlés, 
melyen — reménységen felül — 500 lelkész jelent meg, 
kik mind ott hagyták az állam-egyházat, nagyobbrészint 
gyülekezeteikkel együtt. A gyűlés egy papnövelde fel-
állítását ki is mondta, s mar ugyanazon évben az inté-
zet meg is nyittatott*) a hírneves Professor Dr. Chal-
mers vezetése alatt. 1844-ben mar 4 tanszék volt be-
töltve. 1845-ben elhatároztatott egy második papnövelde 
felállítása Aberdeenben, mely 1846-ban meg is nyitta-
tott. Midőn megnyittatása felett örömünnepet ült a sza-
bad egyház, egyúttal letette alapkövét a most világhírű 
edinburgi uj papnöveldének (Divinity Hall vagy - - mint 
szokottabban nevezik — Free Churck Colleye), melyet 
558.000 forintnyi költséggel fel is építtetett Edinburg 
egyik legszebb terén, s ez valóban olyan remek intézet, 
hogy díszére válnék akármelyik nagy nemzet fővárosá-
nak. Az intézetben, mely 1850-ben nyittatott meg, ma 

*) Vett az egyház egy kis épületet, s azt alakíttatta át és hasz-
nálta 1850-ig. 

mar 8 tanári szék van betöltve. A növendékek száma 120. 
Azonban csakhamar igen nagy szükség volt egy har-
madik papnöveldére is. Ennek eszméjét i855_t>en pendí-
tették meg, s már 1856-ban felépült a harmadik papnö-
velde Glasgow-ban 300.000 forint költséggel, melynek 
felét egy egyháztag adta. Van hát a szabad egyház-
nak 3 papnöveldéje: Edinburgban (8 tanár, 120 növ.), 
Glasgowban (5 tanar, 87 növ.), Aberdeenben (5 tanár, 
33 növ.), összesen 18 tanárral s 240 tanulóval. Van azu-
tán még nevezett városokban 3 tanitóképezdéje (Trai-
ning College) is, fi- és nőtanitók kiképeztetésére, s 
3137 vasárnapi iskolájaban 17,669 tanitó oktat 198,106 
növendéket. Gyermekek nevelésére, tanítók és tanárok 
fizetésére adott az egyház a mult évben majd egy mil-
liót, s e mellett nem feledkezett meg a missióról sem, 
sőt évről-évre nagyobb melegséggel ápolja és támo-
gatja azt. 

(Folytatása következik.) 

I R O D A L O M . 
Gyöngyösy Sámuel, a jeles egyházi szónok ujabb 

egyházirodalmi műveire hirdet előfizetést Ferency B. 
miskolci könyvárus. A kiadandó művek a következők : 
I. Köznapi templomi imák, főtekintettel az évszakokra. 
Félvászonba kötve 2 frt. 2. Vasárnapi és ünnepi imák 
templomi használatra. Félvászonba kötve 2 frt. 3. Magyar 
prot. rgyházi szónoklatok 3-dik és 4-dik füzete. Egyenkint 
I frt. 50 kr., a kettő együtt 3 frt. A tűzetek évnegye-
denként jelennek meg és bérmentesen, utánvétellel kül-
detnek meg. A bolti ár magasabb leend. Előfizetni 
egyes művekre külön is lehet. Az alairás kötelezvény 
gyanánt szolgai. Gyűjtők tiz előfizető után egy tisztelet-
példányt kapnak. A mi a fentebb jelzett műveket, s 
azok között az első sorban megjelenendő köznapi imákat 
illeti, szerző azokban — mint az előfizetési felhívásból olvas-
suk — nagy gonddal dolgozta fel a szent könyvben szét-
szórt buzgóság gyöngyeit, s azoknak a költői lélek 
szépségeitől áthatott keretet adott. Ez imakönyv tartal-
mát képezi mindenik évszakra két-két heti, adventi köz-
napokra egy heti, bűnbánati, egyheti közönséges, három 
heti reggeli ima ; közönséges délestékre három bűnbánati 
egyheti ima ; emellett minden különösebb alkalmakra szá-
mos reggeli és délesti ima, összesen több mint 130. A 
vasárnapi és ünnepi imák hasonlóan tartalomdűsak lesz-
nek. A magyar protestáns egyházi szónoklatok most 
kiadandó két füzete méltó folytatását képezi az előbbi-
eknek, melyekben a szerző kevesebb szóvirággal, de köl-
tői nyelvezettel s vallásos lélekkel dolgozza fel, legin-
kább a kor bűneit ostromló tárgyait. A két füzet 45 — 50 
egyházi beszédet fog tartalmazni. E két füzet csak ünnepi, 
alkalmi és közönséges egyházi beszédeket fog tartal-
mazni. A kiadó azon reményének ad kifejezést s e tekin-
tetben mi is csatlakozunk hozzá, hogy a lelkész urak 
sietni lógnak e becses dolgozatokkal könyvtáraikat gaz-
dagítani és tömeges aláírásaikkal lehetővé tenni azoknak 
kiadását, a mennyiben e művek megjelenését a kiadó 
csak kellő pártfogás esetében Ígérheti. Ez esetben az I. 
kötetet képező köznapi imák oct. hó végén fiz-
nának megjelenni. Az előfizetési ivek, vagy a még ol-
csóbb levelezési lapokon leendő megrendelések folyó évi 
sept. i-ső napjáig a kiadóhoz Miskolcra intézendők. 



Közéletünk köréből. Vegyes cikkek. Irta Dr. Feny-
ves* / Ferenc. Pápa, 1881. 8-rét, 76 lap. Ara 40 kr. 
Az egész tiszta jövedelem az irói segély-egyleté. — E 
röpiratban szerző több politikai és társadalmi kérdést 
tárgyal, nagyobb hévvel, mint eszmebőséggel. Az anek-
dotak iránt túlságos előszeretettel viseltetik, a csattogó 
frázisoknak is barátja. De azért tekintetbe véve, hogy 
— tudtunkkal — ez a kis röpirat szerzőnek első önálló 
publicistái kísérlete: a frázisokat szívesen megbocsatjuk 
neki ; az anekdotazást pedig hajlandók vagyunk olva-
sottsaganak tulajdonítani. Alapeszméi altalaban véve, ha 
nem ujak is, de jórészben egészségesek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Vasmegye közgyűlése a ma-

gyar nyelv tanítása és terjesztése körül szerzett érde-
meikért — értesülésünk szerint — Takács István kup 
sinci ev. néptanítót 300 frttal s Vucsák Sándor falkóci 
ev. néptanítót 250 frttal jutalmazta meg. 

* Ötven éves lelkészi jubilaeumát — mint ne-
künk írjak — f. hó 4-én tartotta Kovács Sebeslény 
József, az ipolypászthói ref. egyház érdemekben gazdag, 
közkedveltségű lelkésze, a dunántuli ref. egyházkerület-
hez tartozó drégelypalánki egyházmegye 20-ik éves es-
perese, a szerető és önfeláldozó csaladapa, vendégszerető, 
szíves házi gazda és jó barat, — felnőtt gyermekei, 
számos unokái, az egyházkerület püspöke, az egyh. 
megye küldöttei, élükön a segédgondnokkal Gyürky 
gróffal, a közelebb eső néhány egyházmegye és a muni-
cipium képviselői, továbbá egy egész sereg - 160 
főnyi — vendég, mint tisztelők és barátjai jelenlétében. 
Az ünnepély hálaistentisztelettel — d. e. 10-kor — 
vette kezdetét, melyen Vály Lajos, a komáromi egyhaz-
megye esperese és Gegus Nándor, egyházmegyei főjegyző 
tartoltak ékesen átgondolt beszédeket, előbbi alapigéiil 
választván Pal apostolnak Timotheushoz irt levele V. részé 
nek 1 /-ik versét, s utóbbi, beszédjének végeztével át-
nyújtván ünnepeltnek az egyházmegyei egyháziak és 
világiak adományaiból vásárolt értékes, következő fel-
iratú ezüst serleget: s Nt. Kovács Sebestény József ur 
50 éves papságának emlékünnepén, tisztelői a dr.-pa-
lanki egyházmegyéből, 1881. jul. 4-én.4 Ezután az ünne-
pelt szólott, meghatottan ; majd a jubilált fia és káplánja 
altal létesített községi férfi-énekkar énekelt szép, ez al-
kalomra készült énekeket, s ezzel az ünnepély templomi 
része véget ért. Szép beszédekben nemcsak az istenitisz-
telet volt azonban gazdag, hanem mondattak olyanok 
azon kivül is. Igy a helyből és vidékről Összesereglett 
hívekhez a püspök ur szólott a parochia udvarán, át-
szellemülten és oly meghatóan, hogy mindenki apostolt 
vélt hallani a kedves főpásztor beszédében. Az ebéd 
alatt pedig egymást érték a szép pohárköszöntők. PLbéd 
után kezdetét vette a tánc, mely reggelig tartott, maga 
a hajlott korú bár, de életerős és itju kedélyű ünnepelt 
is lejtvén egyet-kettőt. Adjon az ég szeretett édes 
magyar hazánknak sok ily érdemes, hivatásának pontosan 
megfelelő protestáns lelkészt 1 Isten éltesse őt még 
sokáig 1 

* A vasárnapi munkaszünettel a fővárosi keres-
kedők és iparosok lassanként kezdenek megbarátkozni. 
Legközelébb a szabók közül a legtekintélyesebbek elha-
tároztak, hogy üzlethelyiségeiket legalább a nyári hóna-
pokon át ünnep- és vasárnapokon zárva fogják tartani. 
Az üzletemberek emez elhatározása annál elismerésre-

méltóbb, mert a kormány és a város ugyancsak rosz pél-
dát mutatnak nekik. Lapunk szerkesztője mint városi kép-
viselő, a mult nyáron interpellálta ugyan a városi tanácsot, 
hogy ünnepnapokon közmunkát miért végeztet s a polgár-
mester meg is igérte, hogy az interpellatió tárgyában a köz-
kívánatomnak megfelelőleg intézkedni fog; de bizony nem 
történt semmi s a város és a kormány ma ép ugy hor-
datja a téglát, meg a maltert ünnepnapokon, mint egy 
évvel ezelőtt. A magánvállalkozóknak szoktak szemökre 
hányni, hogy vallalataikban kizárólag az üzleti haszon 
lebeg előttük s azért készek mindent feláldozni. Nálunk 
— ugy látszik — ez a szemrehányás inkább megilleti az 
allamot és a fővárost, pedig épen ezek volnának hivatva 
az önző privátérdekekkel szemben érvényre juttatni a 
közérdeket. 

* Az egyetemes énekügyi bizottság f. hó 5-kén 
Kolozsvartt tartott ülésén — mint az Erd. Pr. Közi.-ben 
olvassuk — Nagy Péter püspök elnöklete alatt jelen-
voltak a tiszántúli kerületből Kiss Áron és Illyés Bálint, 
a tiszáninneniből Fejes István és Ivánka Sámuel, a du-
nántúliból Csonka Ferenc, a dunamellékiből Kovács Al-
bert, az erdélyiből Dr. Kovács Ödön és Szász Domokos. 
A bizottság igen élénk és érdekes eszmecsere után a 
tárgyalás alapjául elfogadta azon albizottság! munkálatot, 
melyet Szász Karoly és Kovács Albert dolgoztak ki, s 
mely az egyes egyházkerületek énekügyi bizottságainak 
véleményadás végett még a mult évben kiadatott. A 
tárgyalás ez albizottsági munkalat fonalán haladott, s a 
magyarországi és erdélyi énekeskönyvekből a zsoltárok 
és dicséretek közül ki lettek választva a megtartandók 
s illetőleg a dallam és szöveg szempontjából átdolgo-
zandók. Áz uj énekeskönyv tervvázlata e szerint elkészült 
s e javaslat megküldetik az egyes egyházkerületek ének-
ügyi bizottságainak, azon fölkéréssel, hogy egy évi zár-
határidő alatt vegyék azt tárgyalás ala, módot találvan 
egyes darabok átdolgozásara, a bizottság által egyes 
alkalmakra szükségesnek jelzett uj énekek (szövegek 
és dallamok) előállítására s altalában előkészítésére annak, 
hogy az egyetemes énekügyi bizottság nagyfontosságú 
föladatat teljesen megoldhassa. Ez alkalommal a bizott-
ság végleg szervezte magát, megválasztván Nagy Péter 
püspököt, eddigi ideiglenes elnökét, végleges elnökéül s 
Kovács Albertet előadójául. A bizottság tárgyalásai két 
egész napot vettek igénybe s a bizottság tagjai mind-
két napon a püspök ur vendégszerető asztalának voltak 
vendégei. 

* A közös hadügyminisztér ium — a bécsi lapok 
értesülése szerint — az úgynevezett „kolozsvári vagy 
unitárius* házasságkötések ügyében a katonai főtörvény-
székhez egy rendkívül nagy horderejű rendeletet bocsaj-
tott ki, melyet az unitárius egyházi főtanacs bizonyára 
nem fog hallgatással mellőzni, hanem ugy a saját, mint 
általában a vallásszabadság nevében erélyesen tiltakozni 
fog az ellen. Az említett rendelet a katonai főtörvény-
széknek meghagyja, hogy ezentúl nem szabad engedélyt 
adni a katonáknak unitárius házasságkötésre. Pia vala-
mely katona oly elvált nővel akar egybekelni, aki uni-
tárius hitre tért vagy ha maguk a vőlegények váltak el az 
unitárius hitre való áttérés által még életben levő nejöktől: 
ezen esetekben a házasságköthetési kérvények visszauta-
sitandók, s a felek figyelmesekké teendők az ily házas-
ságok érvénytelenségére. Az evangelikus papok szintén 
utasitandók ily értelemben s az emiitett házasságok ti-
lalma ujolag közhírré teendő. E rendelet — hír szerint 
— magának az uralkodónak a hadügyminiszterhez inté-
zett kézirata következtében bocsáttatott ki, mivel Dr. 
Gr-uscha tábori püspök e házasságok ellen legmagasabb 



helyen panaszt emelt. Az osztrák belügy-, igazságiigy-
és vallásügyi minisztériumok hasonlóképen ujolag ki 
fogják legközelebb hirdetni e házasságok eltiltását. Az 
osztrák evangelikus lelkészeket pedig utasitni fogja a cs. 
kir. főegyháztanács, hogy az ily házasságok megáldásá-
tól tartózkodjanak annyival is inkább, mert az unitárius 
egyház Ausztriában nincs törvényesen elismerve. (Nesze 
neked vallásszabadság 1) 

* Révész Imre síremlékének tervrajzára a debre-
ceni ref. egyház által kitűzött pályázat igen jól sikerült. 
Tizenhét palyamű érkezett be, melyek szakértők altal 
megbiraltatván, a pályadíj egyhangúlag Czigler Győző 
budapesti építésznek ítéltetett oda. A Czigler altal ter-
vezett síremlék güla alakú lenne s görög stílusban ké-
szülne. Megjegyzendő, hogy a pályázat titkos volt. A 
pályadijat nem nyert tervrajzok a jeligés levelekkel együtt 
beküldőik által bármikor visszavehetők. 

* Gyászhirek. Gooss Karoly segesvári ev. tanár, 
a dáciai római régiségek kitűnő ismerője, őriiltségi ro-
hamában kútba ugrott. — Rozsnyóbányai és budaméri 
Ujhdzy József, a budaméri ág. h. ev. egyház érdemdús 
felügyelője f. hó ii-kén, életének Ó2-dik, házasságának 
34- dik évében elhunyt. Temetése 14-dikén ment végbe. 
Béke hamvaikra 1 

A D A K O Z Á S O K . 
Nyilvános számadás. A tiszáninneni helv. hitval-

lasuak egyházkerületének Miskolcon lévő leánynövelő 
intézete alapjara ujabban a következő adományok érkez-
tek : A felsőborsodi egyházmegye ajánlata, beadott ösz-
szeg 222 frt 19 kr Az alsózempléni egyházmegyében 
gyúlt összeg 1 1 5 frt 45 kr., atadta Tóth Lajos egyház-
megyei dékán. Szűcs Sámuel ügyvéd ur adománya 5 frt, 
Vanca Mihály ügyvéd ur adomanya 10 frt, Tóth István 

nyugalmazott óvó ur adománya 3 frt, Szűcs Miklós ügy-
véd ur ivén maga 10 frt, Prágay Lajos esperes ur ado-
manya 20 frt, Herz Laszlóné adomanya 1 frt, Báró Vay 
Béla főispán ur alapítványa 50 frt, alsózsolcai ref. egy-
ház alapítványa 50 frt. — Vattay Bertalan ügyvéd ur 
ívén Vattay B. 5 frt, Id. Lossoncy Károly ur 10 frt, 
György Sándor ur 5 frt, Cserni Boldizsár ur 2 frt, özv. 
Thuranszkyné 2 frt, Dr. Frank Miksa ur 2 frt, György 
Laura 3 frt, Terhes Lajos ur 1 frt, összesen 30 
frt. — Ragályi Béla ur ívén ő maga alapitv. 50 frt, 
Ragályi Miklós ur alapitvanya 100 frt. — Tóth Miklós 
tiszaroífi ref. lelkész ur gyűjteménye 3 írt, mezőkeresztesi 
ref. egyház alapítványa 100 frt. — Gicei Miklós vatai 
ref. lelkész ur ivén Kelc Palné 5 frt, Hosszufalusy Ma-
tyásné 1 frt, vatai ref. egyház 1 frt, összesen 7 frt. — 
Faragó Zsuzsanna úrhölgy alapitvanya, néhai Apostol 
Ilonka emlékére 50 frt. — Faragó Sámuel ur ivén ó 
maga 5 frt, Faragó Erzsébet 5 frt, összesen 10 frt. 
Hvezda Károly nagykallói gyógyszerész ur adománya 
25 frt, Törös Pál ur adomanya (Senye) 6 frt, Gombos 
György ur alapítványa Szendrő-Lád 50 frt, Schwarz 
Károly ügyvéd ur adománya Kézsmárkról 5 frt, Gráf 
Pál ur adománya Krompachról 3 frt, összesen 925 frt 
64 krajcár. Ezen összeg a legutóbbi nyilvános nyugtaban 
kimutatott adakozási összeghez adatvan, az eddig beér-
kezett 49 gyűjtőiven van 2875 frt 94 kr. Bakos Antal, 
egyházkerületi pénztárnok. 

Az orsz. prot. árvaház részére : Szilágyi Benő 
gyömiői ref. leik. 3 frt (ehhez járultak: a confirmán-
dusok 99 krral, a lelkész 2 frt 1 krral). — Békássy Jó-
zsef b.-séllyei ref leik. 50 kr. — Kazincy Emil őrnagy 
Pazdicsról 1 frt. — Szilagyi Gábor ötvöskónyi ref. leik. 
1 frt 40 kr. (Farkas Gy. 20 kr., Demci Józsefné 20 kr., 
a leik. maga 1 frt.) — A n.-szalontai ref. leik. a confir-
mándusok részéről 2 frt 8 r kr. — Boross Mihály Sz.-
Fehérvarról tagsági díj fejében 3 frt. — Jeszenszky Nán-
dor becskereki ev. leik. 25 kr. Szerk. 

Pályázat , 
A hódmezővásárhelyi ref. egyház elemi iskoláinál k é t tani tó i rendszeres í te t t á l lo-

m á s r a ezennel pályázat nyittatik következő föltételek alatt: 
1. A megválasztottak kötelessége leend egyelőre az első évben a 3. és 4. osztályú leányokat, 

később esetleg más elemi osztályokat is vezetni a helyi viszonyokhoz alkalmazott tiszántúli ref. e. 
kerületi tanterv szerint. 

2. Az állomásokkal külön külön 400 frtból, 15 hectoliter búzából, ugyanannyi árpából és 
szabad lakásból vagy e helyett az egyház rendelkezése szerint 100 frt lakbérből álló évi fizetés 
élvezése van összekötve. A megválasztottak az egyházi helyi gyámintézetnek köteles tagjai. 

3. A megválasztottak hivatali működésöket a f. é. aug. 15-én tartoznak elkezdeni, állandó 
alkalmaztatásuk felől azonban az egyháztanács csak egy évi szolgálatuk után határozand. 

4. Pályázhatnak kellően képesített okleveles reform, tanítók. Egyenlő képesítés esetén 
előnyök leend azon tanítóknak, kiknek nejök a női kézi munka tanítására képesítéssel és hajlammal 
bír, mely utóbbi tanítás külön fog díjaztatni. 

5. A képesítési oklevéllel, eddigi szolgálati és egészségi bizonyítványokkal kellően fölszerelt 
pályázati kérvények alulirt elnökséghez a f. é. aug. i-ig juttatandók el. 

Kelt H.-M.-Vásárhelyen, 1881. jul. 10-én 
«-» A reform, egyháztanács elnöksége. 



PÁLYAZAT. 
A szatmárnémeti ref. egyházban megürült segédlelkész-tanitói állomás betöltendő 

lévén, az ezen állomást elnyerni óhajtók, kellőleg felszerelt kérvényüket folyó évi augustus io-ik 
napjáig a nevezett egyház lelkészi hivatalához nyújtsák be. 

I. Ezen állomáshoz kötött évi járulék. 
1. A városi közpénztárból havonként előlegesen fizetendő részletekben 500 frt. 
2. Az egyházi pénztárból évnegyedenként utólagosan járó részletekben 25 frt. 
3. Nyolc ölet tevő kemény tűzi fa méter mértékben beszállítva, melyből az iskolahelyiség 

is fütendo. 
4. Minden prédikációs vagy oratiós halottól a kikisérési dij 1 frt, az általa mondandó 

beszéd tartásdíja 3 frt. 
5. Tisztességes lakhely. 

II. Kötelességek. 
1. Az elemi iskola V-ik és Vl-ik osztályába járó fiu-gyermekek tanítása. 
2. Saját iskolabeli tanoncaival a rend fentartása tekintetéből hétköznapi templomba járás. 
3. Minden 3-dik vasárnap reggelen s az úgynevezett canonica órákon templomi lelkészi 

szolgálat. 
A segédlelkész-tanitó három évre választatik, melynek eltelte előtt három hónapi előleges 

felmondás után hagyhatja el csak állomását. 
Az elválasztandó f. évi september i-ső napján állomását elfoglalni köteles. 
Kelt a szatmárnémeti ref. egyháztanács 1881. évi julius 3-ik napján tartott üléséből. 

Kanizsay Zsigmond, Fésős András, 
egyházi jegyző. ref. lelkipásztor. 

A kiskun-halasi reform, lyceumnál a magyar nyelv s bölcsészet tanitására rendszeresített 
tanszék betöltése végett pályázat hirdettetik. 

Ezen tanszékhez 800 forint évi dijazás és a többi tanárokkal egyenlően megosztandó 
tandijjutalék van kötve. 

A megválasztott tanár állomását folyó évi szeptember i-én elfoglalni tartozik s köteles az 
egyházkerületi tanár-gyámegylet tagjává lenni. 

Ha oklevéllel még nem biró egyén fog a pályázók közül megválasztatni, egy év alatt 
tartozik tanári oklevelét felmutatni. 

A pályázni kívánók felhívatnak, miszerint kellően felszerelt folyamodványaikat augusztus 
i-ső napjáig az egyháztanács elnökségéhez, Szilády Áron lelkész úrhoz címezve, küldjék be, 

Kelt Halason, 1881. julius 10. A reform. egyhdxtandes. 

P á l y á z a t 
A nagykőrösi helv. hitv. főgymnasiumban a t e r m é s z e t t a n és r o k o n - t a n t á r g y a k 

tanítása végett 1000 frt fizetés mellett egy évi ideiglenes tanárságra, mely folyó évi szeptember 
hó 1-sejével kezdődik, pályázat nyittatik, a tanszék rendes betöltése az 188 2/3-dík évre hagyatván fenn. 

A pályázók kérvényeiket keresztelő levéllel s képzettségökről és netalání tanárkodásukról 
szóló okmányaikkal felszerelve folyó hó 31-dikéig alulirt elnökhöz legyenek szívesek beküldeni. 

Kelt Nagy-Kőrös, 1881. julius hó 5-ikén tartott egyháztanács-ülésben. 
Hegedűs Dénes, Fii6 Lajos, 

ref. egyh. jegyző. ref. lelkész, egyházi elnök. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : I D r . I B a . l l a , g f i ! t v £ © r . DEUTSCH M,-féle művészeti intézet Budapest. 
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K I A D Ó - H I V A T A L : 

IX. ker. Kiriiisy-utca 29. sz. I. ern. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
H e l y b e n házhozhordással s ' v i d é k r e postai küldéssel 
félévre 4 írt pO kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

Teljes szam ú_ p éleiéi riyokiltíil mindég 

IPB^Azon t. előfizetőink, k iknek elöfizetésök 
le já r t annak meguj i t á sá ra fe lkéretnek. 

Requiescat in pace. 
(Folytatás és vége.) 

Azon gyümölcsök, melyeket a modern bölcsé-
szet már eddig is megtermett a társadalmi életben, 
hajmeresztők. Nemcsak távol tőlünk; nem egye-
dül Németországban, ahol az orthodox és a sza-
badirány u theologusok szünetnélküli párbajt vívnak 
egymással; hanem nálunk is. Nálunk, hol a pro-
testantizmus kebelében a józanság volt a főéletelv 
s egy idő óta azon hitben ringatództunk, hogy a 
kath. rajongás elbúcsúzott tőlünk és Rómába, a 
pápa zsámolyához zarándokolt. Avagy nem meg-
mételyező gyümölcse-e ezen bölcsészeinek, midőn 
népünket az úgynevezett ponyvairodalomban például 
ilyen szellemi étkekkel táplálják: ^Szerencsétlen 
emberiség! Nem elég, hogy a földet első ideig-
lenes lakásodat siralom völgyévé tették számodra, 
sőt valóságos pokollá. Szent vallásod készítői át-
vitték a poklot még a túlvilágra is, hol örökös 
lakásod leend, melyből szabadulás ne legyen soha, 
soha, hanem kínlódjál, égj és ordits kínodban, 
fájdalmadban örökké, azért a pár pillanatnyi hibá-
ért, mit gyarló létedre a földön elkövettél. Sőt 
nem is a magad hibájáért, hanem csak azért, mivel 
állítólag első szüleid, Adám és Eva, egy tiltott 
fának gyümölcséből ettek, a kik pedig soha sem 
is léteztek valósággal, hanem csak Mózes és más 
vallásos költők képzeletében.* 

I lasonló modorban mulattatják mivelt köre-
inket is. Legjelesebb novelláink egyikében például 

egy kisasszony ajkairól ilyen reflexiók lebbennek 
el: „Az Isten, a megváltás, a halhatatlanság, a 
gondviselés eszméje, mind örök és fenséges téve-
dései az emberi nemnek, s csak rendkívüli mű-
velődés után remélhetjük, hogy kiábrándulunk 
belőlök.* S aztán kissé tovább: „Ne higyje, ez 
a józanság legfeljebb a közönyé lehet. Egy böl-
csész barátom, kinek nevét ismeri. Hartmann Ede, 
azt gyanítja, hogy az ember, civilisatiója leg-
magasabb fokán, nagyobb lelki megerőltetés nél-
kül követi el az öngyilkosságot. Én is azt hiszem, 
hogy örülnünk kell az életnek, a meddig örlilhe-O J ' ö 

tünk; élveznünk, a meddig élvezhetünk; aztán 
utána kell látnunk, hogy távozzunk, kivált ha nem 
szomorítunk meg vele másokat." 

Nemde, mérges szellemi tápláléka ez a köz-
népnek ? Nemde iszonyú philosophálás ez egy 
bájteljes, fiatal hölgy mosolygó ajkáról? Nemde 
mindez azt hirdeti a vallásnak, a protestáns val-
lásnak is, hogy: Requiescat in pace!" 

Megdöbbenjünk-e? Megdöbbenhet a katho-
likus Róma, mert ezen szomorú időjelek éreztet-
hetik vele, hogy nagyszerű, csodateljes dogma-
épületében nem hozta tiszta kifejezésre Jézus 
mennyei vallását, mely lényegében képes a té-
vedő és gyarló emberi szívet minden életviszon-
tagságokkal kiengesztelni; mely e földet nem po-
kollá, hanem mennyé akarja változtatni: mely az 
emberiséget nem kárhoztatja örök kínokra, ha-
nem isteni szerzőjeként az igazságot felismerő és 
utána vágyódó vétkesnek lelkébe is önt égi bol-
dogságot eme ígérettel: >Bizony mondom néked, 
ma velem lészesz a paradicsomban.* 

Ezen féktelen kifakadásai a vallási absurdu-



mokat szétzúzó jelen nemzedéknek, azt mutatják, 
hogy az ujabb nemzedék öntudatra ébredt s irtó-
zik oly vallásformától, mely ezreket hurcoltatott 
a máglyára azért, mert babonás mesé'it mint üdv-
eszközt maguktól elutasítani merték; hogy a mai 
tudomány igazságteljes vívmányairól lemondani és 
a mult századok mythologiai ködébe viszszatérni 
semmiképen nem hajlandó. Igen, régen elmultak 
azon idők, a midőn a társadalmi életben szokás 
volt, az embernek becsét theologiai szőrszálhaso-
pfatások szerint mérlegelni. Az emberiség ma azon o o o 
meggyőződésnek hódol, miszerint azon vallás, mely-
ben a mysterium hivatalosnak nyilváníttatott, csak 
egy lépésnyire van attól, hogy az ábrándot, a va-
lótlant, a szemfényvesztést is hivatalosnak szente-
sítse. Szellemi stagnatiónak, holt tengernek tarta-
tik ma a róm. katholicismus s így, bármily fen-
h éj ázó is legyen, bármennyire kevélykedik is 
hatalmával, tagadhatatlan, hogy a korszellem, 
érintett extravagans kitöréseiben is neki jósolja 
közel jövőben azon időpontot, amidőn a történe-
lem, sírkövére vésendi: „Requiescat in pace!" 

Megdöbbenhet a tágítani nem akaró és a róm 
kath. nimbus után vágyódó protest. orthodoxia 
mely tantételeivel és hitköveteléseivel épen oly el-
lenmondásban van a mai világnézlettel és vallás-
tudattal, mint a kath. Róma. Részemről ugyan 
nem ítélem el feltétlenül, de azt tartom, hogy 
nagyon is índittatva érezhetné magát részrehaj-
latlan önbirálatra azon vádak által, melyek ellene 
felhozatnak. Avagy nem kemény vád-e, mit töb-
bek közt Dr. Kalthoff szemére lobbant, midőn 
így szól: „Az orthodoxia kezelése alatt a vallás 
örökkévaló eszméi, azon perctől kezdve, amidőn 
azokat örökérvényű hitcikkelyekbe és szertartá-
sokba szorították, elvesztek. Az orthodoxia szerint 
a vallási igazság végtelenséggel nem bir, mert 
azt zsebkönyv formában, mint kátét vagy szövet-
ségi kivonatot, magával lehet az embernek hor-
dozni. Előtte a keresztyéni szeretet nem végetlen 
többé, mert a templom falai képezik annak határát; 
szűkkeblű és türelmetlen azok iránt, kik templom-
falain kivül vannak. Maga az erény sem végetlen 
többé szerinte, mert beéri oly dolgokkal, melyek 
erkölcsi szempontból egészen közönbösek és me-
lyeket a gonosz ember ép oly könnyen teljesít-
het, mint valamely kath. egyházi szent." Nyílván való, 
hogy az orthodoxia elleni eme felzúdulás onnan ered, 

mert nz az emberi észt hallgatásra kényszeríteni 
akarja. Beláthatná pedig, hogy a korszellem na-
gyon is készül nyugvóhelye fölibe odaírni: yRe-
quiescat in pace !" 

Megdöbbenhet a Hartmann-féle, kopár siva-
tagokba átcsapongó „salon-bölcsészet" is, melylyel 
körülbelül ugy vagyunk, mint Verne utazásával a 
holdba. Hartmannak meg kellett volna gondolnia, ö O l 
hogy az emberiség vallásos felszabadítása csakis a 
vallás utján történhetik; hogy a miveltebb öntudat 
a vallás örökkévaló eszméit,— melyek egyedül ké-
pezik a boldogitó vallásosság lényegét s melyek 
elejétől fogva a népek szellemi vezércsillagai vol-
tak, — nem fogja ugyan keresni valamely egy-
házi érthetlen dogmában, de ő benne, a sallangos 
„salon-bölcsészet"-ben sem, hanem az emberi lélek 
azon törekvésében, mely szerint életének tetteit 
az örökkévalósággal összhangzásba hozni iparko-
dik, a mely nélkül az emberiség földi léte nem 
volna egyéb, mint ábránd és átok. Eszébe jut-
hatnának ezen száguldó bölcsészetnek Mirabeau 
szavai, melyek szerint, ha vallás és Isten nem 
volnának, boldogságunk céljából azokat az emberi 
szellemnek meg kellene teremtenie. Gondolkodóba 
merülhetne, miszerint vele szemben az e m b e r i s é g J o 
történelme a vallás ellen irányzott támadásai te-
kintetében szintén vallhatja: ,,jam alios ego vidi 
ventos", és hogy ezen megmételyező szelek ki-
tombolták magukat a nélkül, hogy az ,,Isten" és 
a „vallás", „örökkévalóság" és „halhatatlanság" 
szavait az emberi lélek szótárából kiküszöbölhet-
ték volna. Nem tagadjuk, hogy Schoppenhauer, 
Feuerbach, Háckel és különösen Hartmann művei 
kápráztató tűzijátékkal csábítják az embereket az 
édes vallási otthonból a mámorító határtalanság 
örvényébe; de a kijózanodás órája, ha keserű 
belharcok után is, eljövend és akkor aztán a meg-
mentett vallásosság bátor kézzel reávési ezen pes-
simismus emlékkövére is : „Requiescat in pace /" 

Mindezeknél fogva mi, kik azt valljuk, hogy a 
vallás az emberrel született, kiirthatlan lelki tulajdon-
ság, mely a haladó miveltséggel haladottabb kiteje-
zési formát követel, — mi meg nem döbbenünk, bár 
záporként is hulljanak reánk a támadások. Mi ragasz-
kodunk Fichtének eme szavaihoz: „Nem hagysz el 
minket te, oh szent geniusa az emberiségnek, te vi-
gasztaló gondolat, melynél fogva minden munkánkból 
és minden szenvedésünkből embertársaink részére egy-



eyy új tökéletesség, egy-egy új öröm fakad; hogy 
nem hiába fáradoztunk érettük; hogy azon a helyen, 
ahol munkálkodunk és talán eltiportatunk, egykor 
oly nemzedék virul, melynek mindig tenni szabad, 
a mit akar, mert mást akarni nem fog, mint a 
jöt.u És fohászképen folytatjuk Fichte nyilatkozatát: 
„Lelkesíts bennünket, hogy méltóságunk érzete növe-
kedjek! Önts bátorságot és buzgalmat tetteinkbe, és 
míg azon gondolat, hogy kötelességünket teljesítettük, 
támaszunk, ama gondolat vigasztalónk legyen, hogy 
egyetlen egy magszem sem vész el, melyet az erköl-
csi világban elhintettünk!11 

Világos, hogy minden oly törekvésre, mely 
az erkölcsi világ megrontását célozza, ily meggyő-
ződés mellett előre is kimondjuk történelmi ité-
letképen, hogy: „Requiescat in pace !" 

Bierbrunner Gusztáv. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

— 2. közlemény. — 

17) A csurgói helv. b. hat osztályú gymnasium 
17-dik évi értesítője. Igazgató Héjas Pál. Értekezés : 
Alkalmazkodás az allati életben, Vida Károlytól. Tanulók 
sz. 143, kik közül 71 helv. h., 50 r. kath. Az intézetnek 
főgymnasiummá való emelése érdekében mozgalom indult 
meg. Az internátus behozatott. 

18) Az eperjesi ev. ker. collegium értesítője. Igaz-
gató I lazslinszky Frigyes. Értekezés : Magyarország 
nagy-pikkelyröpüinek (macrolepidoptera) faunájára vonat-
kozó uj adatok, Husz Ármintól. Tanulók sz. a jog- és 
államt. karban 55, a hittani karban 31, a tanítóképző 
intézetben 45, a gymnasiumban 229. A jog- és államt. 
korban az i-ső félévben 7, a 2-dikban 9 special colle-
gium tartatott. A hittanhallgatók dalkört alakítottak. 
Ugyancsak a hittanhallgatók egységes homiletikai köre, 
a hallgatók nagyobb számmal iratkozván be, két körre 
szakadt, u. 11). a magyar tót és a német homiletikai 
körre. 

19) A felső-lövői ág. h. ev. nyilv. tanintézetek (ta-
nítóképezde és reálgymnasium) értesítője. Magyar és 
német nyelven. Igazgató Neubauer János. Értekezés 
(német nyelven): A térbeli testek derékszögű vetületé-
nek tana, Höllig Károlytól. Tanulók sz. 220, kik közül 
136 német, 72 magyar anyanyelvű. A képezdének egy 
5-dik, főleg gyakorlati évfolyammal való kibővítése iránt 
az előkészületek megtétettek. A reálgymnasium pedig 
tényleg kibővittetett az 5. és 6-dik osztállyal. Az iskolai 
bizottmány elhatározta, hogy jövőre az algymnasiumban 
a latin és görög nyelv is előadassék. Németország és 
Svájc a lefolyt évben 2640 frttal segélyezte az intéze-

tet, a belföldről ellenben mindössze 453 frtnyi segély 
érkezett. 

20) A gyulafehérvári r. kath. nagy-gymnasium 
értesítője. Igazgató Biró Béla. Értekezések: A tenger 
befolyása az emberiség művelődésére, Soó Gáspártól. 
Meteorok észleletek, Avéd Jákótól. Tanulók sz. 222. 
Irodalmi tevékenységet mindegyik tanár fejtett ki az 
erdélyi r. kath. irodalmi társaság körében; ezenkívül 
önálló munkákat adtak ki: Szabó István, Cserni Béla és 
Avéd Jakó. 

21) A hódmezővásárhelyi ref. főgymnasium értesí-
tője. Igazgató Futó Mihály. Értekezések : A mennyiség-
tan tanításáról, Halmi Jánostól. Az intézet rendszabalyai 
1832-ből és 1843-ból. Tanulók sz. 308. A gymnasiumi 
épület kiépítésére megtétettek az előkészületek. Egy 
segédtanári állomás szervezése foganatba vétetett. Az 
iskolafentartó presbyterium, két éve hozott határozata 
értelmében, az 1880-ik évre is kiszolgáltatta a főgymn. 
alap erősbitésére szolgáló évi ezer frtot. 

22) Az iglói ág. h. ev. gymnasium évi jelentése. 
Igazgató Guhr Márton. Értekezés: Az 1873-tól 1880-ig 
(nyolc évre) terjedő időközben Szepes-Iglón észlelt idő-
járás főmozzanatai, Gayer G. Gyulától. Tanulók sz. 476, 
kik közül 360 vidéki s csak 132 helybeli; anyanyelvre 
nézve 261 magyar, 209 német; vallásra nézve 178 ág. 
h., 127 r. kath., 108 helv. h. Egy párhuzamos osztály. 
A magyar nyelv tanóráinak száma a három felső osz-
tályban egy-egy órával szaporittatott. 

23) Az iglói ág. h. ev. népiskola és polgári leány-
iskola értesítője. Igazgató Bőmisch Ede. Növendékek 
sz. 258, kik közül 218 német anyanyelvű. A hat osz-
tályból álló intézet a lefolyt évben 8, illetőleg 9 osztályú 
nép- és polgári iskolává alakíttatott at. A Trangous Jó-
zsef és neje alapítványából épített díszes iskolaépület 
szintén a lefolyt évben nyittatott meg. Wieland Arthur 
orsz. képviselő 300 frtos alapítványt tett oly kikötéssel, 
hogy ennek kamatai a hazafiság érdekében magyar 
könyvek megvételére használtassanak fel 

24) A jászberényi ker. kath. főgymnasium évi ér-
tesítője. Igazgató Lippay Lajos. Értekezés : A mohácsi 
veszedelem, Sapy Józseftől. Tanulók sz. 241. Az éretts. 
vizsgára jelentkezett 18 tanuló közül 10 a jogi pályára 
szándékozott lépni. A tanárok közül az igazgató, Sápy 
József és Golenich Károly irodalmi téren is működtek. 

25) A karcagi négy osztályú ref. gymnasium érte-
sítője. Igazgató Kovács Imre. Tanulók sz. 60, kik közül 
36 helv. h., 45 helybeli. A könyvtár és a természettani 
szertár rendeztetett. Az i-ső osztály növendékei általában 
,oly kevés ismeretet és annyi értelmi hiányt hoztak át a 
gymnasiumba, hogy az elemi 2-dik osztályt (!) jó siker-
rel végzett gyermekeknél többre tanithatóknak nem 
bizonyították magukat.' Az i-ső osztályba beirt 18 ta-
nuló közül csak 6 állta ki sikerrel a vizsgálatot. 

26) A kassai állami főreáliskola értesítője. Igaz-
gató Mauritz Rezső. Értekezés : Az anyagról, Dr. Lúcz 
Ignáctól. Tanulók sz. az év végén 181, kik közül 70 



zsidó, 64 r. kath. A tanárok közül az igazgató és Mys-
kovszky Viktor irodalmi téren is működtek. 

27) A sz. Orsolyáról nevezett kassai apácák klas-
tromában levő r. kath. tanítóképző intézet értesítője. 
Igazgató Vandracsek Károly kanonok. Növendékek sz. 
41. Az intézet, — mely három évi, minden évben válta-
kozó tanfolyamból áll s melyben a lefolyt évben a 3-dik 
folyam tantárgyai adattak elő, — az orsz. tanulmányi alap-
ból 500 frttal segélyeztetik. 

28) A kecskeméti ref. lyceum értesitvénye. Igaz-
gató Csabai Imre. Értekezés: A természetrajz tanítása 
középiskoláinkban, Szakács Istvántól. Tanulók sz. 235. 
Az intézet 1856-ban, tehát 25 évvel ezelőtt emeltetett 
főgymnasiummá. Ezen 25 év alatt 6667 ifjú nyert okta-
tást az intézetben. 

29) A késmárki ev. kerületi lyceum értesitvénye. 
Igazgató Palcsó István. Értekezés: Az intézet történe-
tének két lapja. Tanulók sz. 406, kik közül 205 német, 
147 magyar anyanyelvű. Stenczel Hugó, a lyceumnak 40 
éven keresztül volt igazgatója és jelenlegi helyettes fel-
ügyelője, hivataloskodásának félszázados évfordulóját be-
töltvén, ezen alkalomból tiszteletére az intézet tanári 
kara ünnepélyt rendezett. Az emiitett jubiláns és neje 
ugyanez alkalomból 500 frtos alapítványt tett az alum-
neum számára. Szintén az alumneum javára néhai Só-
lyomi Józset, kegy. tanitórendi áldozár, 800 frtot ado-
mányozott. 

T Á R C A . 
Egy kilencven éves igéret. 

Az utolsó zsinat óta nagy idő telt el, csaknem egy 
század. Azóta a világ egészen átalakult, a miveltség óriá-
sit haladott, a tudomány nőtt, ismeretek, találmá-
nyok szaporodtak, a társadalom átalakult egészen gyö-
keresen; egy század, mozgalmaival, építéseivel, rombolá-
saival, harcaival átrohant fejettünk s mi ennyi idő alatt 
oly keveset tettünk, hogy ma ott állunk, a hol a világ 
nem is igen akar tudni többé rólunk, a protestánsoknak 
régi törvényeken alapuló jogairól s az országban el-
foglalt állásukról; békekötéseikről, kánonaikról stb. hall-
gat a krónika. 

Nagyideje már, hogy életjelt adjunk magunkról, 
mozduljunk, keljünk fel és építsünk mi is. 

Alkotmányos időket élünk, az ország képviselete 
külömbnél külömb törvényeket alkot; de azokat a tör-
vényeket, melyek a mi vallásszabadságunkról, autonom 
jogainkról s különösen a vallási egyenjogúságról szólanak, 
csak hiába várjuk. 

A róm. kath. és görög keleti egyház élvezi hábo-
rítatlanul a maga dúsgazdag vagyonát s jogait, még a 
zsidó gyülekezetek is maguk intézik vallásra tartozó bel-
ügyeiket ; de mi, a békekötésekre és országos törvényekre 
támaszkodó legautonomabb egyházi testület, azt tapasztal-

juk, hogy amit elszedtek tőlünk hajdan, azt nem is szán-
dékoznak visszaadni, sőt ujabb időben is részint törvény-
nyel, részint miniszteri rendeletekkel folyvást csipkedik 
a még meglévőt, ugy hogy egyszer csak azt vesz-
szük észre, hogy semmink sincsen a nagy és szabad-
elvű alkotmányosságnak miatta. Sőt attól is félni lehet, 
hogy a szabadelvűség köpenye alatt egyszer szétrob-
bantanak bennünket; nem igen kell több hozzá, csak 
engedtessék meg a nazarénusoknak szabad terjeszkedése, 
az ő communisticus elveikkel. 

Tizenhatodik éve már, hogy a magyar alkotmány 
visszaállíttatott. Azt hittük, hogy az első országgyűlési 
ciklus alatt meg fogják hivni a legmagyarabb egyház 
püspökeit a törvényhozás termeibe, hol oly pompásan 
díszlenek a Rómától függő római katholikus püspökök 
mellett a rácok és olahok főpapjai, és a pánszlávizmus 
képviselői; de hát ugy látszik, ránk ott semmi szük-
ség. A protestáns felekezet volt századokon át a magyar 
nyelv őre, dajkája, vitéz harcosa, azok ellen, a kik részint 
a latinság, részint a germanisatió, sőt saját nemzetiségük 
áradatával akarták elborítani a magyar nyelvet, megsem-
misíteni a magyar alkotmányt; mert bizony ha a protestáns 
vallást ki tudták volna irtani az elmúlt idők irtó harcai, 
aligha zengene most a szép magyar nyelv a törvényho-
zás termeiben. És ime most, hogy a mór megtette kö-
telességét, a mór elmehet. 

Minden vallásfelekezetnek — n i cg a zsidónak is 
— megvan az a joga, hogy kebelében a közerkölcsiségre 
ügyel, és a felekezeteknek ügy, mint az államnak alap-
ját : a családéletet, köti és oldja, a házasságokban való 
perekben ítél; ez a joga megvan még a mi ötödik su-
perintendentiánknak is, t. i. az erdélyinek, csak nekünk 
magyarországiaknak nincs meg. Megvolt ez nekünk is, 
hanem akkor, a midőn nagyon értettek ahoz, hogy ho-
gyan kell nyomni, elvették tőlünk, átruházták a világi 
hatóságokra ; s a világ ugy alakult, hogy a protestánsok, 
mint protestánsok, sehol sincsenek a törvényszékekben, s 
a mi házassági ügyeinkben Ítélnek a világi katholikusok. 

Az 1790/1. 26. törvénycikk 11. §-a azt mondja : 
„Mind a két hitvallású evangélikusok minden házassági 
ügyének elintézése az ő saját egyházi székeikre hagyas-
sék, O felsége azonban királyi hivatalához képest mind 
a két hitvallású evangélikusokat meghallgatva, alkalmas 
módról fog gondoskodni, hogy necsak a perlekedő felek 
minden oldalú biztosságára kellően szerveztessenek ezen 
egyházi székek, hanem azon elvek is, melyek szerint 
ezen egyházi székek annak idejében a házassági ügye-
ket elbírálni fogjak. Addig pedig ezen házassági ügyek 
a világi törvényszékek által fognak elbiráltatni. * Ez az 
»addig pedig"- épen 90 esztendeje hogy tart. 

Az úri rend, ha válni akar, kimenekül P>délyország-
ba ; a szegény alsóbb néposztály pedig nem keres tör-
vényt, se hatóságot, hanem elcsapja magától házastársát, 
összeáll vadházasságra egymásután három-négygyel, mert 
ez szabad, ebből a pap nem parancsol, a világi törvény-
szék pedig ezzel nem törődik; ha pedig találkozik olyan, 



a ki válóperét mégis törvény elébe viszi, biztos lehet 
felőle, hogy mire a válóper eldől, akkorra nem kiván 
ujabb házasságra lépni, mert megette kenyerének javát; 
de arról még biztosabb lehet, hogy a pro és contra 
prókátorok lefejtik még a bőrét is; s vénsége, társ és 
támasz nélkül, vagyontalanul fogja a véginség szemét-
dombján találni. 

Mivel a válópör óriás idő- és pénzveszteségbe kerül, 
a vadházasság pedig teljesen és tökéletesen szabad, sőt 
nemcsak szabad, hanem polgári házasságnak nevezi azt a 
közvélemény, szolgabirák, jegyzők irják a vadházasok szer-
ződését, s a hatóságok az ily házasfeleket még gyámolítani 
látszanak : a vadházasság a könnyüerkölcsü alsóbb nép közt 
javában virít és szaporodik, a közerkölcsiség pedig bomlik 
és vész, a társadalom alapja, a családi élet tökéletesen alá 
van ásva és leroskadással fenyeget. Ezt eredményezte 
ránk nézve az a 90 esztendeig tartó »addig pedig.* 

Azt vártuk, hogy a törvényhozás be fogja váltani 
az 1790/1. 11. §. igéretét, azonban az 1868. 48. t. c. 2. 
§-a csak ennyit mond: , Házassági ügyekben a kötelék 
érvényességének kérdésében a róm. és görög katholi-
kusokra, és görög keleti hitvallásuakra, valamint az er-
délyi két evangelikus egyház híveire nézve a jelenleg 
fennálló egyházi törvényszékek az illetékes bírák, a két 
evangelikus hitfelekezetii egyház magyarországi híveire 
nézve pedig az illető világi törvényszékek.* Tehát szán-
dék sincs arra, hogy nekünk a tőlünk elvett jogot 
visszaadják. Erdély egyesittetett Magyarországgal, mi 
bevettük szintén ötödiknek az erdélyi testvér-superin-
tendentiát. S már most az a képtelenség állott elő, 
hogy annak a superintendentiának magának több joga 
van, mint az anyaország négy kerületének összesen. 

Mikor egyidőben valaki egyszer elinditványozta 
magát az országgyűlésen, hogy a protestánsok püspö-
keinek is helye volna a felsőházban: ha jól emlék-
szem, Deák Eerenc volt, aki ugy nyilatkozott, hogy nem-
sokára a többi főpapnak se lesz ott helye ; azonban 
azokat ott feledték, minket meg kint felejtettek. 

Mi ha a házassági ügyet emlegettük, mindjárt napi-
rendre hozták a polgári házasság eszméjét. Deák még 
az országgyűlésen is hangsúlyozta a kötelező polgári há-
zasságot. Most ez zsidóval való házassággá lett már. A 
kérdés megszűnt napi kérdés lenni. Szépen meghagy-
ták a pápistát, rácot, oláhot, zsidót a maga jogaiban; 
minket pedig kifeledtek megint. 

Olvasgatom, keresgélem a zsinati előmunkálatok 
között ezt a dolgot, efct a sérelmet; de nem találom. 
Maholnap itt lesz a zsinat ; jó volna a feliratban fel-
hozni s ha csak lehetséges, kiküzdeni, mert felekezetünk 
családokból állván, ha a csalad alapjában meg van ren-
dülve, alá van ásva, az egész felekezet romlásnak indul; 
ha az erkölcs megvész, Róma ledől s rabigaba süllyed 1 

Nagy Ignác, 
k ü l k e d i re f . l e lkész 

Papi egyenruha a magyar ref. egyházban. 
A magyar • reformált egyházban megvolt eleitől 

fogva, megvan ma is a törvényes papi egyenruha. 
Legkimeritőbb törvény e részben a Gelei Katona 83-ik 
kánonja, mely idősb Kiss Aron fordításában így hang-
zik: ,Bár az új szövetségi lelkészeknek semmi határozott 
formaruhát nem rendelt a szentírás: mindazáltal tar-
toznak ők ebben is — - miként minden mas dologban — 
a rendre s illemre figyelni, ugy hogy az ő öltözetök le-
gyen a rendnek és szent hivatásnak megfelelő; nem 
ronda, sem csillogó, hanem középszerű, tisztességes, 
mellyel őket mind a katonáktól és más világi rendektől 
mind a más felekezetű egyháziaktól első tekintetre meg 
lehessen különböztetni és ismerni, a minő ez a mi, már 
általánosan bevett és ódonszerűsége által is mintegy 
helybenhagyott és megalapított öltözetünk.4 

Egykorú képekből, írott emlékekből és hagyomá-
nyokból köztudomású levén, hogy az itt szabatosan kö-
rül nem irt két főbb ruhadarab, a palást és reverenda, 
másánt tóga vagy longa volt: egy kis baj csak abban 
van, hogy az 1820. táján kezdődött új korszak, kü-
lönösen a forradalom, erős és az öltözetekben is nagy 
változást okozott áramlatával, a reverendat a közhasz-
nalatból majdnem teljesen kiszorította, s ennek helyére, 
néhol kerületi- vagy egyházmegyei hatarozattal, máshol 
anélkül is, az atillát hozta divatba. 

Most azon a ponton all egyházunk, hogy a papi 
egyenruhát is szabályoznia kell. 

Csakugyan a zsinatot előkészítő konvent, alkotmány-
tervezetének 157-ik §-aban, ez ügyben a következő ja-
vaslatban állapodott meg : , A lelkipásztorok öltözetök-
ben a társadalmi illem követelményeinek megfeleljenek ; 
magán forgolódasukban, s a házuknál is, legyenek min-
dig egyszerűleg, de tisztességesen öltözködve; midőn 
pedig hivatalos tisztökben járnak el, rendszeres egyházi 
ruhát viseljenek ; nevezetesen : tisztességes kalapot vagy 
magyar süveget, egészen fehér vagy fekete nyakkendőt, 
hosszú fekete atillat, palástot, általában minden öltözetet 

1 feketét.* 
. Miután pedig — barmit mondjanak is némelyek — 

megvan az öltözetnek rendkívüli fontossága: míg nem 
késő, helyén és idején latom hozza szólani a kérdéshez, 
jó lesz-e az a megoldás, a mit a konvent ajánl ? 

Elismerem, hogy szép, igazan magyar ruha az 
atilla, de csak ugy, ha tetőtől talpig hozzáillő a többi 
öltönydarab is. Viszont nevetségessé lesz az idegen, bár 
világszerte elfogadott és másoknál tisztességes viselettel, 
például pincscsel és bugyogóval A mi szempontunkból 
fogyatkozása, hogy kényelmetlen, nyárban meleg, télben 
hideg ; hogy aránylag hamar romlik, sokba kerül ; hogy 
mások is hordván, első tekintetre felismerhetővé nem 
teszi viselőjének hivatalát. Egészen papi ruhává csak ugy 
válnék, ha, mint kiegészítő társa, a palást — mar csak 
az összhangzat kedvéért is — bokáig érne ; de akkor meg 
nem volna többé atilla, hanem magyarosított tóga, aminőt 



1830. táján hordtak az ifjabb papok és beöltözött tógá-
tus diákok, gombkötő munkával díszítve. Mégis ha a több-
ség állandósítaná: legyen megszabva hosszúsága ; szerin-
tem legkevesebb, féllábszárig érjen. Igy aztan lehetne az 
egyenruhája a theologus ifjúságnak, sőt a tanároknak 
és népiskola-tanítóknak is. Palásttal pedig a segédpapok 
hivatalos öltözete lehetne. 

E becses lapok 1878-ik évi folyamában fiarakonyi 
Kristóf ajánlotta a magyar ref. papság egyenruhájául a 
Luther-kabátot, mint a külföldi protestánsok nagyrészé-
nek kedvelt és általánosan becses papi formaruháját. 
Nem pártolta feltétlenül senki, talán mert már ezt az 
ágostai evangelikus magyar papok egyetemesen lefog-
lalták. Ez az ő saját, ismertető díszruhájok. Vagy talán 
azért sem, mert ez nagyon barátos, és teljesen elütő a 
mi nemzeti viseletünktől. 

Figyelmet érdemlőbb volt ugyanez évben Kármán 
József indítványa. O Franciaországban az ifjú Coquerellen 
látott Luther-rokk formájú, hosszú, fekete, ennél szűkebb, 
de azért eléggé bő, hatul sima, nem összeráncosodott, elől 
zsinórral, gombbal ellátott öltönyt ; megszerette, párját 
csinaltatta és azt mondja róla, hogy az eléggé díszes, 
célszerű, valódi papi ruha, imponáló. Tehát ezt ajánlja 
azon megjegyzéssel, hogy ha a magyar református pap-
ság ezen öltönyt formaruhául elfogadja s ráadásul még 
bajuszát, szakállát levágatja : akkor lesz hivatalához illő 
kinézése, méltósága. 

Én ezen indítványt alapjában elfogadom és kinyi-
latkoztatom, hogy a magyar református papság ősrégi 
reverendájának ilyen forma öltönnyé alakitasában látom 
kulcsát ezen kérdés legjobb megoldásának. 

Arra nekünk szükségünk nincs, hogy a bajusz és 
a szakáll levagatasat sürgessük. Feljebb nem is menvén, 
maga Kálvin és utána a magyar nemzet annyi derék 
papja, köztük egy martyr Harsányi és Sélyei, nem mél-
tóságuk rovására, inkább annak emelésére, szép szaká lt, 
bajuszt viseltek. Ha örököljük az ő nagy leiköket, ha 
bírunk az ő hitökkel, önfeláldozó buzgóságukkal s kül-
magaviseletben is hozzájok hasonlók igyekszünk lenni: 
a célt bizton elérjük. 

Az ajánlott egyenruha ügyében következő észre-
vételeket teszem. 

Nem az ifjabb Coquerell viselt legelőbb ilyen forma 
ruhát. 

Egy gömöri ref. pap jó ismerősöm az 1677 ben 
elhalt Vitsius Hermán, híres theologus műveit forgatván, 
meglepte őt Vitsiusnak nemcsak szelleme, hanem a be-
cses könyv elején közölt remek arcképe is, különösen 
pedig magyaros szép reverendája. Elől is sima ez, any-
nyiban hasonló az atillához, hogy ezen is sűrűn rakott 
gombsor fut végig. Könyökig, majdnem lobogós ujjain, 
öt-öt pár slingli díszeleg, mig innen szűkebben nyúlnak 
le kézfejig az alsó ujjak, csak alig engedvén látni a bent 
levő ing fehér csipkéjét. Hol vette ez az ember ezt az 
ideális magyar papi ruhát ? barátom nem tudja, de 
1849-ben párját csináltatta tartós szőrkelméből, és azóta, 

az aránylag kevésbe került, szegény embernek való s 
mégis díszes öltöny, sűrű, majdnem folytonos hasznalat 
mellett ma is tart, mintha csak pár év előtt készült volna, 
és tartani is fog öregünk pályájának végéig. Ez a ruha 
megbecsülhetlen. Nem kell hozzá egyéb, mint bársony 
kucsma, nyakkendő, — ha tetszik magyaros collare, — és 

1 csizma s megvan a magyar ref. papok teljes díszegyen-
ruhaja, mely ha elfogadtatnék egyetemesen, benne a 
legszegényebb lelkész is bizton forgolódhatnék szent hi-
vatalában, és a melyben, kivált testületi tisztelgéseknél 
vagy gyűléseken, puritán elveinek megsértése nélkül, 
méltósággal léphetne fel. Neve lehetne a »Kálvin palást* 
vagy ómagyar palást*. Felismerhető volna a ref. pap 
erről bárhol is. Kényelme páratlan. Télben annyi ruhát 
és olyat ölthetnénk ala, a mennyi szükség, a minő van. 
Ki látja? Nyárban, hőségben ingre-gatyára is felvehető. 

Es a keresztülvitel ? Társadalmi úton vagy a zsinat 
útján? Talán egy szakértőkből álló bizottság hányná-vetné, 
állapítaná meg mindazt, a mi ide tartozik. 

Szeretném tudni, csináltatta-e párját valaki és hány 
ember a Kármán egyenruhájának ? A gömöri példát tud-
tommal csak két pap követte. 

Csak azt ne mondja senki, hogy a magyar ref. 
papságnak erre szüksége nincs. Volt, van és lesz min-
denha. A világ legmiveltebb, legszabadabb, gazdag 
protestáns népei érzik, tudják ezt, és szigorúan fentart-
ják a formaruhát papok, tanárok és tanulók közt. Meg-
van az egyenruhának varázsbefolyása, korlátozó, lelke-
sítő hatása arra, a ki viseli, arra is, aki látja. Kivált az 
arisztokratikus, parádés szellemű magyar nép szereti, ha 
belső emberei külsőleg is ékesen járnak. 

Két csattanó példával zárom soraimat. 
Mikor a tiszáninneni ref. egyházkerület, a forra-

dalmi, jól soha meg nem emésztett nagy elvek nyomása 
alatt határozatilag kimondotta, „hogy a theologus diákok 
és papok, tóga helyett az atillát ölthetik fel4 : Miskolc 
derék papjai is atillát vettek magokra, csinos selyem-
palásttal, és így kezdették teljesíteni hivatalos köte-
lességeiket. És lett a nagy város népsége között nyug-
talanság, aztán felszólaltak a legtekintélyesebb emberek 
kéréssel, figyelmeztetéssel. „Kívánjuk, hogy a mi papja-
ink reverendába járjanak, mikor hivatalos dolgokban 
forgolódnak/ — igy szóltak. És a mit kivánt a nép, 
javalt a vezérek bölcsesége, azonnal életbelépett s lőn 
öröm és megnyugvás Izraelben. 

A másik példa következő. Szüretelt egy szabad 
szellemű gazdag ref. ur, és vendégül ment hozzá a szom-
széd római kath. plébánus, reverendára öltött szép, majd-
nem földig érő felső kabátban, hozzá ízletes papi ka-
lapban. Teljes szivélyességgel fogadtatott. Nem sokára jött 
utána a helybeli nagytudományu, de külmagaviseletére 
keveset adó, cynicus ref. pap, egészen világiasan, népies 
pörge kalapban. Fejcsóválással, lesütött fővel, hideg kö-
szöntéssel találkozott. „Látja-e tiszteletes ur — tört 
ki végre négyszemközt a földesúr, — ugy szeretném 
látni a mi papjainkat is, mint ama plébánust, hogy 



ne restellené miattok magát az ember kivált idegenek 
előtt.* Es e perc, kiindulási pontja lett a két ember 
között ettől fogva kifejlett elkeseredésnek, aztán a pap 
és családja más helyre költözésének és végre nagy sze-
rencsétlenségének. 

Pártolom Kármán indítványát az én módosításom-
mal, és ajánlom, hogy az papi értekezleteken, egyház-
megyei - és kerületi gyűléseken megvitatva, zsinati elfo-
gadásra előkészíttessék. Vagy pedig a ki helyesli, követve 
a meglevő példákat, végezzen vele rövid úton. t. 

B E L F Ö L D . 
Az egyetemes ev. közalapról. 

Ráró Radvánszky Antal az egyetemes gyűlés el-
nöki székét 1879-ben elfoglalván, indítványt tett egy egye-
temes ev. közalap megteremtése ügyében, mely szerint 
minden hazánkbeli ev. családnak egyszer-mindenkorra 
legalább 2 frttal kellene járulnia e szent célhoz. Indít-
ványozó ez alaphoz letette az első követ, 2000 irtot 
ajánlván fel e célra. 

E lap hasábjain rajtam kivül alig néhányan szólal-
tak fel ez ügyben. A mu'.t évi egyetemes gyűlésen azon-
ban Czékus István superintendens újra szőnyegre hozta 
az indítványt s a gyűlés végzésileg kimondta, hogy ez 
indítvány tétessék át a kerületekhez tárgyalás végett. 

Ezen végzés nyomán, hogy a pestmegyei ev. es-
peresség küldöttei esperességök véleményét a bányake-
rületi közgyűlésen képviselhessék: rábíztam ez ügyet 
Melcer Gyufa acsai lelkész és esperességi aljegyzőre, 
hogy annak kivitele iránt javaslatot terjesszen a f. é. ju-
nius 14. 15. napjain tarlandott esperességi gyűléseié. 
Az alább közlendő javaslat esp. gyűlésünk által elfogad-
tatott s a többi, kertiletünkbeli esperességekkel közöl-
tetni határoztatott. 

A javaslat az önkéntes ajánlat termékenységére 
lévén alapítva, azzal a 2 frtos kivetést el akarja kerülni, 
számítva arra, hogy ily uton ugyanaz érethetik el, a mi 
a 2 frtos kivetés által eléretni céloztalik s e mellett a 
nem fizethető szegény és sokszor sok taggal biró csala-
dok meg lennének kímélve még az erkölcsi pressiótól 
is, melyei más mód mellett rájok kellene gyakorolnunk. 

Az emiitett javaslat igy hangzik : 
A niatji/arorszáyi ág. hitv. evang. közalap beszerzési 

módjának tervezete. 
1. A tervezett közalap az egész ország területén 

gyűjtetik önkéntes adományok utján. 
2. Minden megajanlott adomány egyenlő részle-

tekben is fizethető. 
3. Gyűjtők az egyházak lelkészei és felügyelői, kik 

a gyűjtés eredményét egymással közlik s az adományo-
zók névsorát nyilvántartják. 

4. Nyomattatik megfelelő számú emléklap, ugy, 
hogy egy ív 4 darabot adjon ki, melyek mindenike szel-

vényszerűleg kivágatik az egyetemes pénztárnoknál levő 
könyvből. Lévén összesen 609 anya- és 561 leánygyüle-
kezetiink, eleve elég volna minden egyház számára 10 
db. emléklapot, vagyis kerekszámban 12000-et nyomatni ; 
mire kellene 3000 ív papiros. Ebből volna magyar 8 
ezer, német és tót két-két ezer. 

5. Ezen lapok felhasználtatván, újak nyomatnának 
a szerzett tapasztalatok alapján. 

6. A gyűjtés áldásos missiójába bevonattathatnék 
19 fő-, közép- és algymnasiumunk is s a 160 rendes 
tanár, vagy legalább a 19 igazgató a szent ügy lelkes 
apostolává válnék, kiknek sikerrel kecsegtető feladata 
volna, az évi vizsgát, vagy érettségi szigorlatot sikere-
sen letett ifjak szülőit egy emléklap kiváltására felkérni. 

7. Az emléklap el volna latandó az egyetemes fő-
felügyelő s legidősebb superintendens utánzott, lenyo-
mott kézírásával. Az egyúttal nyugtául szolgáló emlék-
lapot a helyi lelkész és felügyelő — esetleg igazgató — 
sajátkezüleg írják alá s az egyház, illetőleg tanoda pe-
csétjével látják el. 

8. Az emléklap mintája (díszes, vagy legalább íz-
léssel kiállított keretbe foglalva, hogy azt az adakozó 
lelkes családok üveg alá téve, késő unokáik szamára is 
megőrizhessék) im ez lehetne : 

Ingyen vettétek, ingyen adjátok ! 
(Máté X. 8.) 

A magyarországi ág. hitv. ev. közalapot 
Tek. Marossy Károly földbirtokos ur 

20 azaz húsz frttal gazdagitani óhajtván, 
i-ső évi részlet fejében 10 azaz tíz frtot, vagy 
egyszer-mindenkorra 20 azaz húsz frtot fizetett 
és igy ezen kegyadományával az evang. Siont 
az utókor számára felépíteni segítette, miért is 
szálljon reá, szeretteire és utódaira a kegyelem 

Istenének testi, lelki bő áldása 1 
(II. Kor. 9. 7.) 

A jókedvű adakozót szereti az Isten ! 

Geduly Lajos, Br. Badvánszlaj Antal, 
kir. tanácsos, legidosb egyet, felügyelő, ő Felsége 

superintendens. v. b. t. tanácsosa. 

Melcer Gyula, Br. Prónay Dezső', 
lelkész. (P. II.) acsai felügyelő. 

Kelt Ácsán, 1881. junius 14. 
9. A lelkész, igazgató és felügyelőnél begyült ado-

mányokat az illetők az egyetemes pénztárnoknak a ke-
rületi gyűlés előtt küldik be, s erről a főesperest érte-
sitik, s ez ismét a superintendenst. 

10. Ha minden lelkész, felügyelő és tanár-igazgató 
ezen szent ügy körül megteszi kötelességét, báró Rad-
vánszky Antal ur ő excája hő óhajtása teljesülni fog : az 
ige testté lesz és a remélt fél millió, más új milliókat 
hozhat elő. 

Azért is fel a munkára, mig nappal vagyon, mert 
eljő az éjszaka, melyen senki sem cselekedhetik ! (Jan. 
9. 4.) S ne feledjük el a mi mesterünk mondását, ki 



igy szól hozzánk: , A ki velem nincsen, ellenem van ; és ; 
a ki velem nem takar, tékozol az.1 

A pestmegyei evang. esperesség junius 14-én Bu-
dapesten tartott közgyűlésének benyújtotta Melcer 
Gyula, esperességi aljegyző. 

Láng Adolf, 
pestmegyei ev. főesperes. 

R É G I S É G E K . 
Jeltelen sírok.*) 

A Szikszaiak. 
I. S z i k s z a i G y ö r g y . 

Van-e, ki e nevet nem ösmeri, legalább a ref. 
egyházban ? A jó öreg Szikszait, korának, sőt korunk-
nak legkitűnőbb imairójat, kit a jeles Révész Bálint is 
mesteréül vall ? 

Az új nemzedék bizonyára csak nevét ösmeri; 
pedig vajmi jó volna, ha munkait is ugy ösmerné, mint 
apáink, kik egész Révészig meg nem tudtak válni a 
j,Lelki áldozatok4-tói. 

Mint annyi jelesünknek, ugy Szikszainak életét is 
nagyrészben homály födi. Noha nagy idő nem választja 
el tőlünk : mindazáltal egykori születése s működése 
helyén s a róla emlékező csekély forrásokban nyomokat 
keresve, vagy épen semmi, vagy oly, egymásnak ellent-
mondó adatokat lelünk, melyekből igen bajos, életének 
csak főbb s nyilvános mozzanatait is földeríteni. 

Született — alabb, a források közt említendő saját 
életrajza szerint, — 1738-diki március 21-dikén, Békésen, 
hol hasonnevű atyja lelkész-esperes vala."*) Édes anyja 
Kovács Anna. Kegyelettel emlékszik meg rövidke élet-
rajzában ezen „jó és nagy indulatu szüleiről*, kik őt szü-
lőföldén, majd a h.-m.-vásárhelyi oskolában taníttatván, 
végre Debrecenbe adták, hol 1753-ban — tehát 15 éves 
korában — már a tógátusok közé iratkozott, 1762-ben 
pedig a hittanszakot is befejezte, egyúttal könyvtárnok-
ságot s a szónoki osztályban köztanitóságot is viselvén. 
Állítólag már ekkor annyira megnyerte jeles szónoki- s 
egyéb tehetségeinél fogva a debreceniek vonzalmát, 
hogy ezek eleve papjokul jelölék ki. 

Tanulmányait öregbítendő, 1762 őszén apai költ-
ségen a báseli s utrechti egyetemeket keresé föl, hol 
majdnem két évet töltve visszajött. Ozvegygyé lett 
édes anyja mellett kezdé meg hivataloskodását Békésen, 
a másfélévi kegy elemidőt (1764—5) töltvén itt. 

„Épen nagypénteken kezdette hivatalát — mondja, 
ő maga — s még azon esztendőben, novemberben, vette 
magának házastársul Bátori Sárát, Bátori Mihály és Kenéz 

*) Ld. lapunk mult évi 9. számát. 
**) A békési ref. egyház anyakönyvét ezen I. Szikszai György 

kezdte legelső vezetni, ilyetén primitív módon : ,született a mult évi 
harangozónak egy fia« ; »meghatf Győri József, Békés város birája, 
kinél sem azelőtt, sem ezután becsületesebb birája e városnak nem volt 
s neui is lesz.« Sz. K. 

Anna vásárhelyi előkelő lakosoknak tisztességesen nevelt 
leányát, kivel való házasságban tölt tz ideig 38-ai Ifél 
esztendő.**) 

Békésről 1765 tavaszán Makó választá rendes lel-
készül s itt hivataloskodott 1783 tavaszáig. Itt azonban 
nem lehetett békessége s állandó maradása ; mert a 
fentebb jelzett időben, ösmeretlen okokból eredő hosszas 
viszálykodás után hivataláról lemondani kéaytelenittetvén, 
Makón, saját házában, mely máig is Szikszai háznak 
neveztetik, hivatal nélkül éldegélt csaknem három évig. 

Mi volt a tulajdonképeni ok, mely miatt Sz. állá-
sáról elmozdittatott, sem az egyház, sem az e. megye 
levéltárában, még kevésbé önéletrajzában erre nézve 
nincs adat. Mintha mi sem történt volna, ő maga egy 
hanggal sem említi. Makón azonban a szájhagyomány 
fontartá e szomorú körülmény emlékét, melyet megerő-
sít egy később (1787) kiadott munkájának, az „Egyne-
hány prédikációk*-nak előszava. „Mikor — úgymond — 
ezeket a prédikációkat nyomtatás alá adtam, még akkor 
magánosságban, közönséges egyházi szolgálat nélkül 
voltam.* A fajó emléket azonban nagy idők sem töröl-
hették ki szivéből. Halála évében készitett síriratának 
eme sorai: „eleget szenvedett, eleget kesergett*, teljes 
valószínűséggel a makói szenvedésekre céloznak. 

Mondják, hogy a város biraja a parochián lehú 
zatta s 25-ig vágatta. De ez, noha az ilyesmire — fajda-
lom — ma is van példa (lásd a dunántúli ref. e. k. 
1880-diki tavaszi közgyűlése j. könyvének 68-dik pontját), 
amaz időben pedig épen legnépesebb alföldi gyüleke-
zeteink tanúsították kitűnő s feddhetlen életű prédikáto-
raik iránt a legdurvább hálátlanságot (lásd Szőnyi Benia-
min életét Kálmán Farkas „Éneklő kar*-ában, vagy 

*) A békési közlemény szerint „atyja halála után, az annus 
gratiue alatt, más fel évig békési pap volt, azután Gyulára válasz-
tatott. * Az apa hivataloskodásának idejét azonban ez s a gyulai köz 
lemény is — hivatkozva az 1864-diki e. 111. gyűlés j. könyve mellé 
csatolt s az egyes egyházak történetét tartalmazó ^J^ 'üggeié^-re — 
1732 — 77-re teszi. Ezek szerint Sz. György békési hivataloskodása is 
e tájra, 1777—9-re esnék. De ez téves állítás, melynek nyilván ellen-
mondanak a makói anyakönyvek, melyeket Sz. Gy. 1765-diki ápril 
13-tól 1783-tliki május 17-dikéig vezetett. Szintoly téves, — mint látni 
fogjuk, — az is, hogy Sz. Békésről Gyulára választatott volna. De 
legtévesebb a gyulai — a fentebb említett Függelékre támaszkodó — 
közlemény, mely szerint nem ugyan Sz. G y ö r g y , hanem ennek öcscse, 
Benjámin hivataloskodott volna 1780-tól haláláig, 1783-ig Gyulán. 
Mert Benjámin 1772-ben született; oly ifjan, gyermek fővel nem hiva-
taloskodhatott s tény, hogy Benjámin 1828-ban hunyt el mint makói 
pap. Hacsak ez a Sz. Benjámin egy más Szikszai-család sarja nem. 
tyíaga Szikszai, többször emiitett életrajzában semmi részletekbe nem 
bocsátkozva, nagy átalánosságban csak annyit mond életének e szaká-
ról, a mennyit fentebb már idéztünk, t. i., hogy „nagypénteken kezdet e 
hivatalát* ; ele sem az évet, sem a helyet nem említi. E tömkelegben 
mégis legbiztosabb vezérfonal az a kis adat, melyet Sz. maga nyújt 
házasságára vonatkozólag az idézett sorokban. E szerint ő akkor, midőn 

^életének rövid leírását papírra tette, „halála előtt egy kevéssel,* tehát 
épen halála évében, 1803-ban, »38-adfél évet tölte házasságban*, s így 
1765-ben kelle megnősülnie, mint békési helyettes lelkésznek. Továbbá 
az önéletrajz egy jegyzete alatt elszámláltatnak Sz. gyermekei, kik 
mindnyájan Makón születtük, az első : József, ki e születési adato-
kat csillag alatt közli, 1766. október 8-dikán született. Mindezeket össze-
véve a békési s gyulai téves közlemények s Sz. önéletrajzának nagy hé-
zagossága ekként igazítandó, illetőleg egészítendő ki . „visszajővén ha-
zá;ába a külföldi egyetemekről, 1764-ben, atyja halála után a ke-
gyelemidő tartama alatt helyettes lelkész \o l t Békésen 1765 tava-
száig, a midőn, mint már nős ember, Makóra vitetett rendes lelké-
szül* stb. Sz. K. 



még inkább Szeremlei Sámuel , Beszéd régi lelkészek 
emléktáblája felállításakor1, H.-M.-Vásárhely, 1880.. 9-dik 
lap): mégsem lehet Sz. ellenségei által költött koholmány-
nál egyéb ; mert Sz. kiváló műveltségű s tekintélyes állású 
férfi u volt, kit a puritán erkölcsű Debrecen, morális 
vétségből származott ily botrány után, kétségkívül nem 
valasztott volna prédikátorául. Valószínűbb, hogy a »pap-
marasztás* még akkor fenálló szakában, a nép szeszélye 
űzte őt el, minden alapos ok nélkül. 

Makói magányából a debreceni egyház bizalma 
szólitá ki. Ugy látszik — az ,Egynehány prédikációk* 
címe után itélve, — hogy elhagyatottságának ideje 
alatt föl-föllépett Debrecenben s e körülmény is volt 
befolyással arra nézve, hogy megürülvén ott 1787-ben 
a külvárosi, u. 11. ispotályi predikátorság, Hunyadi Ferenc 
anyakönyvi följegyzése szerint, a mondott évben erre 
Sz. választatott meg, honnan utóbb, 1792-ben a bel-
városipapságra mozdíttatott elő.*) 1795-ben a debreceni 
e. megye espereséül választá, mely hivatalnak terheit a 
békési egyházmegyében is hordozá Szőnyi B. elgyon-
gülése alatt. 

Elhunyt 1803. jun. 30-án végelgyengülésében. Szolgá-
latra képtelen lévén, kollegái szíves készséggel emelték hiva-
talának terheit majdnem egy évig; a miért előre megigért 
bucsu/ójaban tolok érzékeny hálás szavakkal válik meg. 
Annyira gyöngéd volt irántuk, hogy nem akarta őket a ko-
porsója feletti szónoklattal terhelni; hanem erre Ormós 
András, akkor szoboszlói s Kocsi Sebestyén István, akkor 
böszörményi prédikátorokat kérte föl. De ez utóbbi 
meg nem jelenhetvén, csak elkészített prédikációját 
adta nyomtatás alá Sz. fiának. Ormós beszédének alap-
jaid János XVII. 4—5., Kocsi pedig II. Kor. I. 12. vevé 
föl. Mindegyik mint igen szelid, csendes természetű 
férfiút jellemzi. S valóban e jellemvonása imáiból is ki-
tiindöklik. Mitsem kér buzgóbban s gyakrabban, mint 
,békességes, csendes lakozást házainkban,® vagy a há-
borúságok alatt »csendes tűrő szivet, isten akaratán 
való megnyugovást.* Három évig tartó aggasztó helyze-
tében Makón, s majdnem egy évig tartó betegágyában 
megtanulta a keresztet békén viselni. Nyugodt kebellel 
várta a halált. Eleve megírta búcsúzó szavait, ,életének 
rövid leírását* s következő síriratát: 

»Ide tétetett az elrothadásra 
Szikszai Györgynek holtteste, 
melyet az istenben való reménységgel, 
a Jézus Krisztusban való hittel 
hatvanhat esztendeig hordozott e földön, 
melyben eleget fáradott, 
eleget szenvedett, , 
eleget kesergett, 
elég jót is vett, 
és a melyben egynehány esztendeig 
a debreceni reformáta ekklézsiának 
az egyházi szent hivatalban 
nagy kedvvel szolgált, 

ő maga pedig elköltözött innét abba a valóságos életbe, a mely 
főcélja volt lételének, fóigyekezete életének, főédesitője halálának és 
a melyet az isteni irgalmasság megigért, a Jézus Krisztus halála meg-
szerzett és bizonyossá tett minden hivő bűnösöknek.* 

») E szerint téves az, a mit Szűcs István állit (Debrecen város 
történelme. 3. k. 907. 1.), hogy t. i. Szikszai Gy. 1776-ban lett belvá-
rosi pap ; az ispotályi lelkészek közt pedig nem is emliti. Sz. K. 

Ez epitaphium, fia állításaként ezen módon fölíra-
tott a ceglédutcai temetőben levő sírkövére. 

Özvegyet s 6 élő gyermeket hagyott hátra, kik 
mind Makón, a következő rendben születtek: 

I. József 1766-ban, a dunántúli e. kerületben tele-
pült meg s atyja halálakor felsőörsi pap (1. külön). 2. 
Pál 1767 szül., katona. 3. Sára 1769 szül., Szikktnyi 
Zs. bihari esperes neje. 4. Béniámin 1772 szül., makói 
lelkész (1. külön). 5. György 1778 szül., lelkész, nem 
tudni hol. 6. Dániel 1786 szül., tanuló, aztán valószí-
nűleg szintén pap lett. Ez adta ki 1834-ben újra s bő-
vítve a „Ker. tanításokat* Sz. D. betűk alatt. 

Szentkúti Károly. 
(Folytatása következik.) 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

Az új angol bibliafordítás. 
Az új testamentom új angol fordítása — mint e 

lapokban annak idején már jelezve volt — megjelent, 
s mind Angliában, mind Amerikában oly rendkívüli ke-
lendőségnek örvend, hogy pl. magában New-Yorkban 
az első napon 300,000 példány kelt el; a mi legelsőben 
is azt bizonyítja, hogy az angol és amerikai prot. nép 
szerfelett bibliás. De roppant kelendőségének oka nem 
csupán ebben rejlik ; mert hiszen a biblia-társulatok ed-
dig is millió számban terjesztették a szentírást s nincs 
angol ház, melyben biblia eddig is ne lett volna ; hanem 
leginkább annak tulajdonítandó, hogy a régi fordítás na-
gyon tökéletlen, s azon körülményeknek, melyek közt a 
fordítás eszközöltetett. 

1870-ben ugyanis a canterbury-i papi gyűlésen az 
anglikán papság szabadelvű tagjai szóba hozták a biblia 
új fordítását, minek folytan két bizottság alakult, egyik 
az ó-, másik az új testamentom lefordítására. Ez utóbbi 
10 évi lankadatlan munkásság utan bevégezte és közre-
bocsátotta művét. 

Ez a bizottság először csak 7 tagból állott, az 
anglikán egyház méltóságaiból valasztva ; de e szűkkörü 
bizottság tagjait felhatalmazta a gyűlés, hogy tetszésük 
szerint még másokat is magok mellé vehetnek. A mun-
kából a dissidens egyházak sem zárattak ki. 

A 7 tagu bizottság tehát résztvevésre hívta föl 
minden egyház híres tudorait, nyelvészeit. A felhívásnak 
engedtek is minden elnevezésű protestánsok: angolok, 
skótok, baptisták, methodistak, congregationalistak stb., 
ugy hogy a 7 tag felszaporodott 25-re. A többséget az 
anglikánok képezték, de — mint emlitém — képviselve 
volt abban minden egyház. A bizottságban benne volt 
Dr. Smith unitárius is, a kit mind az angol mind a francia 
orthodoxok a leggonoszabb eretneknek tekintenek. Szóval 
a dogmai elfogultság háttérbe szorult a tudomány előtt. 

A bizottság nem szorítkozott csupán Angliára, ha-
nem érintkezésbe tette magat Amerikával is, a hol e 
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végre szintén a leghíresebb tudósokból egy bizottság 
alakult. Ez a két bizottság azután együtt működött; 
eszmét cserélt, vitatkozott az atlanti tengeren keresztül, 
s a változtatások nagyobb részére nézve kölcsönös meg-
állapodásra jutott. Ez az együttes munka magyarázza 
meg azt, hogy az új fordítás mind Amerikában mind 
Angliában oly nagy tetszéssel fogadtatott. 

Most már az a kérdés, hogy milyen kharaktere 
van a fordításnak, illetőleg revíziónak? Mert ugy van 
ajánlva, mint azon hivatalos fordításnak revíziója, mely 
II. Jakab óta csaknem egyedül van angol nyelven hasz-
nálatban. 

Egyrészről szigorún szem előtt tartván a tudo-
mány tisztességét, nem a felforgatás szelleme vezérelte 
őket munkájokban; másrészről nem haboztak elfogadni 
olyan módosításokat, melyekre őket a kéziratok lelkiis-
meretes tanulmányozása utalta. 

Igy pl. a hivatalos fordításban levő azon mondat, 
mely egyedül állítja a háromságot (I. Ján. V. 7.), az új 
fordításból kihagyatott. (Hiszen már régen tudva van, 
hogy ez a mondat egyetlen egy görög kéziratban sincs 
meg s csak később csempésztetett be.) 

A hiv. fordításban I. Tim. III. 16. igy van : „az 
Isten megjelent a testbenaz új fordításban: „az, a ki 
megjelent a testben.* (Mert a bízottság véleménye szerint 
az Isten szó nem elég régi bizonyságokra van alapítva.) 

A jelenések könyvében (I. 8.) a szerző Isten aj-
kaira adja e nyilatkozatot: „én vagyok az Alpha és 
Omega*; e rész II. versében pedig ugyanez a nyilatko-
zat Krisztusról van állítva ; ez az ismétlés sem a görög-
ben, sem a régibb kéziratokban nem levén meg, az új 
fordításból kihagyatott stb. stb. 

A revizorok — kivált az angolok — inkább kon-
zervativek voltak. Érdekesnek tartjuk megemlíteni, 
hogy az amerikaiak, itt is, mint mindenben, több sza-
badelvüséget s nagyobb bátorságot mutattak, mint az 
angolok; több olyan változtatásokat óhajtottak, a mit 
az angol bizottság nem fogadott el; az ilyen kollizió-
kat aztán ugy egyenlítették ki, hogy az Egyesült-Ál-
lamok bizottsága által ajánlott változtatásokat függelékül 
a kötet végére csatolták. 

Az orthodoxok természetesen nem egyeznek belé, 
hogy az új fordítás a szószéken is használtassák. A lon-
doni püspök meg is tiltotta azt kerülete papjainak. De 
sokan meg a mellett harcolnak, hogy minden lelkésznek 
joga van azt a fordítást használnia, a melyiket legjobb-
nak tartja. Majd az egyházi törvényszék megoldja ezt a 
kérdést is. 

Tehát a régi fordítás tekintélye le van rontva s 
vele együtt széjjel vannak szaggatva az orthodox dok-
trínák legerősebb kötelei. Ez a mily nagy horderejű, ép 
oly szerencsés esemény, melynek az igazi evangelium 
minden barátai örülhetnek. 

A Renaissance után Hetesy Victor, 
lelkész. 

M I S S I O Ü G Y . 
Az egyetemes protestáns egyház missió-

munkálatai. 
(Folytatás.) 

A skót szabad egyház kebelében — nem számítva 
bele a három papnöveldében levő missió-egyesületeket 
— van 8 missió-egyesület, jobban mondva, a skót sza-
bad egyháznak van 8 diasporája*), 11. m. skót felföld — 
Highland, — skót szigetek, India, K.-Áfrika, Uj-Hebridák, 
Sziría, Kanada és Ausztrália. Ezen kivül vannak missio-
náriusai Európában — a róm. kath. és zsidók között, — 
összesen 25. 

Mindenütt a legszebb eredményt mutatja fel az 
egyház a hittérítés nagy mezején is, s ezt látva az egyház 
tagjai, évről-évre nagyobb áldozattal járulnak a nemes 
ügy felsegéléséhez. Az elszakadás után megkezdte az 
egyház teljes erejéből a hittéritést; már akkor adott 
70.000 frtot missióra s a mult évben adott kül- és bel-
missióra 672,180 forintot, a mely összeg valóban meglepő 
egy olyan egyháztól, melynek alig 300,000 tagja képes 
a segélynyújtásra, mig kétharmada maga is segélyt vár. 

Nevezett összegnek egyharmada belmissióra, a zsi-
dók és róm. katholikusok közötti mis sióra esik, mig a 
többi mind külmissióra. 

A kül missiónak összesen 25 főállomása van, 102 
állomással, 55 felszentelt pappal és missionáriussal, 7 or-
vos-missionáriussal ; van azután 6 missionárius- és tanitó-
képezdéje 20 tanárral és 413 növendékkel; 194 missió-
iskolája 239 tanitóval s 12,100 gyermekkel; és végül 
van 20 európai evangélistája, 94 benszülött evangé-
listája, katechistája és ügynöke és 17 nőmissionáriusa. 
Az urvacsorával élők száma körülbelül 8000, s a mult 
évben megkereszteltek száma 727. Ezen kivül, — 
mint a liires benszülött indiai missionárius, Narayan 
Sheshadri, pár hónappal ezelőtt Edinburgban a missió-
egylet ülésén is mondá — százezrekre megy azok száma, 
kik a skót szabad egyház befolyása alatt állanak s kik 
évről-évre nevezett egyháznak madrászi, bombay-i, kal-
kuttai, nagpore-i stb. híres intézeteiben nyernek oktatást. 

Más külföldi egyházak is megtesznek minden lehe-
tőt a missióért, de mégsincs egyház, melynek kebe-
lében az érdeklődés jobban fokozódni, a siker és ered-
mény inkább növekedni látszanék, mint a kis skót sza-
bad egyházban. 

De boldog ez az egyház belül is, s úgyszólván ro-
hamosan szaporodnak tagjai, ezzel szaporodnak termé-
szetesen kiadásai is, mégsem volt rá eset, hogy kiadásait 
fedezni ne tudta volna. Minden évben nagyobb a kia-
dás, de nagyobb a bevétel is, s igy azután a szabad 
egyház a deficitet csak hírből ismeri. Mult évi összes 

*) A missió-egyesületek itt nem önálló testületek, nekik a segélyt 
be kell nyujtaniok a szabad egyházi hivatalba, s a szabad egyház mint 
egyetemes testület intézi a missió ügyeit is. 



bevétele az egyháznak 7,097,746 forint volt, melyből kifi-
zetett 1095 lelkésznek 2,700,000 forintot vagyis egynek-
egynek 2465 frt 75 , /3 krt. Nevelésre adott 947,028 frtot, 
missióra 672,180 frtot, különfélékre 453,636 frtot, épít-
kezési alaphoz adott 681,071 frtot, a gyül. alaphoz 
pedig hozzáadta a fenmaradt összeget. 

A szabad egyház után jön az egyesült presbyteri 
egyház, ^United Presbyterian Church*, mely szintén igen 
tetemes összeggel járult a mult évben ís úgy a bel-, 
mint a külmissióhoz. Ez egyház tagjainak száma alig 
200.000 s mégis adott 1880-ban missióra 480.000 fo-
rintot. Van ez egyházban két missió-egyesület, u. m. : 

, The Foreign Missionary Society, * ,külföldi missió-
egylet,4 mely Indiában, Khínában, Japánban, Ny.-Afriká-
ban, Spanyolországban és Jamaikában működik. A neve-
zett helyeken van az egyletnek 52 felszentelt papja, 8 
európai és 54 benszülött ügynöke és 4 orvos-missioná-
riusa. 

tThe Home Missionary Society*, mely csak Skóciá-
ban és a skót szigeteken működik, nem megvetendő ered-
ménynyel. Ezen egyháznak csak egy papnöveldéje van 
Edinburgban, s missionáriusait is rendesen ott vagy az 
indiai skót szabad egyházi missió-intézetekben nevelteti. 

A skót püspöki egyház, »The Scottisli episcopal 
Church*, szintén foglalkozik missióval, s habár nehezen 
is, de mégis mutat fel némi kis sikert. Az egyház nem 
lévén igen népes s nem lévén gazdag, csakis a belmis-
siót apolja. Különösen Skócia felföldén és a skót szige-
teken dolgozik, hol 18 főállomása van ugyanannyi 
felszentelt lelkészszel. 

Ugyanezt Írhatjuk a baptistákról is, noha ezek 
már egy kissé élénkebbek és nagyobb erővel is kezde-
nek munkálni. A skót baptista egyház még nem valami 
erős, minthogy a skótok, épen mint a magyarok, nem 
tűrhetik őket ; tagjainak összes száma alig 9.000, kik 
70 pap vezetése alatt állanak. Van azonban e kis egy-
ház kebelében egy tlíome Missionary Society*, honi 
ínissió-egylet, melynek minden baptista nemcsak tagja, ha- 1 

nem a mellett hatalmas támasza is és azt teljes erejé-
ből segiti, úgy hogy e kis egyház aránylag igen szép 
sikert mutat fel a belmissió terén, különösen Skócia I 
nagyobb városaiban és szigetein. 

Vannak azután Skóciában meglehetős számmal 
independensek, methodisták, róm. katholikusok, ref 
presbyteriánok, angol episcopálisok, unitáriusok stb., 
ezeknek azonban sokkal több gondot ad a megélhe-
tés, mintsem hogy missióra gondolhatnának. 

Az emiitett missió-egyesületeken kivül van még 
Skóciában három felekezetiségnélkuli missió-egylet : 

, Edinburgh City Mission *, , Edinburg-városi missió*, 
mely 24 missionáriust tart, kik Edinburg városában az 
utcákon, tereken a szegény nép között prédikálnak. Az 
egylet 1832-ben alakult, s ma már 25—30 ezer forintot 
ad évenkint nemes céljára. 

, Glasgow City Mission,' melynek célja ugyanaz, 

a mi az előbbié. Van Glasgowban 38 missionáriusa, s 
a mult évben adott a missióra 25,640 forintot. 

, West Coast Mission*, „nyugot-parti missió.* Ezen 
egylet 1855-ben alakult, s célja az evangyelium pre-
dikalása az angol és skót nyugoti tengerpartokon és 
szigeteken, úgy a tengerészek, mint a halászok között. 
Ma van 28 missionáriusa, s a mult évben adott a ne-
mes célra 14,628 frtot, vagyis 2100 frttal többet, mint 
1879-ben. 

Végül van még a kis Skóciaban egy biblia-társu-
lat : »The National Bible Society*, melynek van 298 
fiókegylete, s 17 külföldi főállomása 250 ügynökkel, 
kik a mult évben közel 430.000 Szentiratot adtak el. 
Bevétele 309,276 frt, vagyis 7440 frttal több, mint az 
előző évben. 

Ime ilyen dolgokat tehet egy kis nemzet; de min-
denesetre csak egy olyan kis nemzet, melynek hite 
van; a skót népnél pedig ez nem hiányzik. 

A kis Skócia után lássuk Írországot. 
Írország, — mely úgyszólván róm. kath. állam, — 

szintén tetemes összeggel járul úgy a bel-, mint a kül-
missióhoz. Ilat milliónyi népességéből alig 1.600,000 a 
protestánsok összes száma, ezeknek is nagyobb része 
földhöz ragadt szegény, és mégis ott látjuk az ir pro-
testáns egyházat azon egyházak soraiban, melyek min-
den lehetőt készek megtenni a szent ügy érdekében. 
Az Írországi protestánsok több felekezetre oszolnak, a 
milyenek például az ir püspöki egyház, presbyteri egy-
ház, independens egyház, methodista, baptista stb. Kü-
lönösen a kisebb egyházak igen szegények, számban is 
nagyon gyengék, azért missióik sincsenek ; de az ir 
püspöki egyháznak, mely közel 700.000 lelket számlál, 
már van missiója Írországban a róm. kath. nép között; 
ez azonban nem valami fényes eredménynyel működik. 

De annál nagyobb erőt fejt ki az Írországi presbyteri 
egyház, és csakis ezen egyháznak köszönheti Írország, 
hogy fel van véve a missiót szeretettel felkaroló álla-
mok soraba. Ezen egyház 600.000 lelket számlál, az 
anyagiakban azonban igen szegény, és segélyt sem kap 
sehonnét, mégis adott a mult évben 160,944 frtot 
missiói munkalatokra. Van ezen egyház kebelében 6 
missió-egyesület, melyek közül egy Írországban, kettő 
Európában a zsidók és róm. katholikusok között, egy 
az angol gyarmatokon, egy a katonák és tengerészek 
között, és a hatodik a pogány nép között működik. 
Van a hat egyletnek 31 felszentelt papja, számos ügy-
nöke és evangélistája, kik igen szép sikert mutatnak 
fel különösen Írországban, úgyszintén Indiában, Khíná-
ban és Szíriában. Missionáriusait az egyház rendesen 
belfasti és londonderyi papnöveldéiben képezteti. 

Még számos jótékonycélu intézményről szólhatnék, 
melyeket e lelkes és buzgó egyház létrehozott, de ezek 
közül elég legyen csupán kettőt említeni. 

Van az egyház kebelében egy árva-egylet, ,The 
Presbyterian Orphan Society*, mely a mult évben 565 
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árva gondozására 120.000 forintot fordított , vagyis 
egyre-egyre 212 frt 38 krt. 

Van azután egy ,irlandi presb. papok és missio-
náriusok árváit segélyző egy le t / »Society for the Or-
2>hans of Ministers and Missionaríes of the Presbyterian 
Church in Ireland", mely egylet 1879-ben 13.380 forint-
tal segélyezett 22 árvát. 

Ez adatokból láthatjuk, hogy szegény, igen szegény 
egyházak is sokat, felette sokat, csudadolgokat tehet-
nek az Istenben való hit, remény, szeretet és vallásos 
buzgóság által. 

De lássuk most az európai kontinensen levő álla-
mokat, mit tesznek azok a missió érdekében ? 

(Folytatása következik.) 

I R O D A L O M . 
A bajai reform, egyház múltja és jelene. Okmá-

nyok alapján irta Széles Áron, bajai ref. lelkész. Baja. 
8-rét, 82 lap. — Örömmel tapasztaljuk, hogy prot. egy-
házi monografia-irodalmunk az utóbbi időben szép fej-
lődésnek indult. Azonkívül, hogy szaklapjainkban, a 
többi közt a mi lapunkban is, évenként több ilyen mo-
nográfia lát napvilágot: önálló kötetekben is kiadják 
az egyházak történeteit. Ez évben például megjelentek a 
foktői és zilahi ref., a veszprémpalotai ág. h. ev. egyház 
története, továbbá a székesfehérvári, békéscsabai, kassai, 
óaradi, lovászpatonai, miskolci, rimaszombati ág. h., va-
lamint az óbudai, sárospataki helv. h. egyházak évköny-
vei. A bajai egyház történetét a hozzánk most bekül-
dött füzetben szerző nagy gonddal állítja össze. Ez egy-
ház fejlődésében négy korszakot lehet megkülönböztetni. 
Az i-ső korszak, az alakulás kora, 1806—181 i-ig terjed. 
Az egyház alapításában főrésze volt Dömötör Pál ügy-
védnek. Az első lelkész Menyhárt József volt. A 2-dik 
korszakban (1811— 1827) az egyház fejlődését belső za-
varok akadályozták. A 3-dik korszakban (1827—1872) 
a belső zavarok által végromlás szélére jutott egyhá-
zat újra kellett szervezni s az újraszervezés nehéz mun-
káját a mostani derék lelkész és az elöljáróság a jelen 
4-dik korszakban is nagy buzgalommal folytatják. Az ég 
aldása kisérje fáradozásaikat! 

Görömbei Péter , nagykállói ref. lelkész, lapunk 
munkatársa, két alkalmi prédikációját kiadta ez alatt a 
cím alatt: „A zászló mint győzelmi jelvény és a sze-
rencse változandósága.® Ára 25 kr. A tiszta jövedelem 
a nagykállói ev. ref. egyház orgona-alapjának javára for-
díttatik. Az egyik beszédet, mely a 42-dik honvédzászlóalj 
zászlójának szentelésekor N.-Kálién 1876. sept. 21-kén 
mondatott el, hazafias szellem lengi át. Az említett zászló-
alj rövid történetének előadása után, szerző igazi szó-
noki hévvel fejtegeti a zászló jelentőségét s lelkesítő sza-
vakkal buzdítja a vitézeket, hogy „a zászlót, mint a szent 
hazaszeretet, szabadság és trón iránti hűség symbolu-
matc< mindenkor dicsőségesen lobogtassák. A másik be-

széd egy hányatott életű volt lelkésznek, Nánási Zsig-
mondnak sirja felett tartatott. Meghatóan ecseteli ebben 
Görömbei az emiitett lelkész hányattatásait, melyekből 
igen ügyesen azon erkölcsi tanúságot vonja le, hogy 
szerencsénkben el ne bizakodjunk, mert az változandó. 

A Franklin-társulat kiadásában legközelébb egész 
csomó új könyv jelent meg, melyek közül egyelőre — 
hely szűke miatt — csak a következőket említjük meg : 
A magyar népnek és ifjúságnak ajánlott történelmi 
könyvtárból három füzet, u. m. : Képelt, Görögország fény-
korából. Irta Dr. Toldy László. A görög függetlenségi 
harc történetének vázlata, különös tekintettel az új görög 
nép ethnographiai viszonyaira. Dr. Lázár Gyulától. Mária 
Terézia és kora. Dr. Lázár Gyulától. lígy-egy füzet ára 
40 kr. Megjelent továbbá: Héber lant. Szenttörténeti 
tárgyú költemények a család és iskola számára. 2-dik 
kiadás. Irta Hoffmann Mór. Ára 80 kr. 

Magyar mondattan az irály- és verstan rövid váz-
latával és útmutatással a magyar nyelv gymnasiumi ta-
nítására, középtanodai alsóbb osztályok számára. 5-dik 
javított kiadás. Irta Imre Sándor. Debrecen. Ifj. Csáthy 
K. bizománya. Bolti ára 80 kr. — Szerző az előszóban 
kinyilatkoztatja, hogy óhajtotta volna munkájának jelen 
kiadását megbőviteni és átalakítani; de ebben körülmé-
nyei akadályozták. Csak a kiadó abbeli nyilatkozata, 
hogy e kiadást kevés példányban adja közre, birta rá 
szerzőt arra, hogy munkáját az általa szükségeseknek vélt 
változtatások nélkül nyomassa ki újból. Azon reményé-
nek ád azonban kifejezést, hogy ha majd új kiadasra lesz 
szükség, akkor az említett változtatásokkal jut a könyv 
a közönség kezébe. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Kérelem t. munkatársainkhoz. Igen 

kérjük t. munkatársainkat, szíveskedjenek lapun-
kat a zsinati képviselők választása és általában a 
zsinati mozgalmak felől tudósítani. 

* Személyi hírek. Zsinati képviselőkül — értesü-
lésünk szerint — megválasztattak : a kecskeméti egyház-
megyében Fördős Lajos esperes és Antos Ján s segéd-
gondnok rendes-, Filé Lajos nagykőrösi lelkész, tanács-
bíró és Szilassy István világi tanácsbiró póttagoknak ; a 
beregi egyházmegyében Peterdy Károly esperes és Kán-
tor Sámuel segédgondnok rendes-, Ferge József pedig 
póttagnak, a másik világi póttagra, miután az első sza-
vazásnal általános szótöbbséget a jelöltek közül egy sem 
nyert, uj választás lesz Hunyady Béla, Horthy Gyula 
és Gulácsy Dezső között; a pesti egyházmegyében a 
beküldött 23 érvényes szavazat közül Sipos Pál főes-
peres 21 és Madas Károly segédgondnok szintén 21 sza 
vazattal rendes-, Szilágyi Benő gyömrői lelkész és e. m. 
főjegyző s Jordán István világi tanácsbiró póttagoknak. 
— Az unghi ref. egyházmegyében — mint nekünk 



irják — a zsinati képviselők megválasztása végett be-
adott szavazatok felbontására a csicseri egyházba f. hó 
18-dik napjára egybehívott és megtartott e m. consisto-
riális gyűlésen, — melyen az országosan tisztelt 91 éves 
agg Bernath Zsigmond segédgondnok is jelenvolt, — 
a szavazatok felbontatván, a 38 anya-egyházból beadott 
37 érvényes szavazatból, altalános többséget nyer tek: 
rendes tagságára : egyházi részről: Makkay Dániel, ung-
vári leik. s e. tanácsbiró ; világi részről : Kovács Károly, 
e. m. tanácsbiró ; póttagságra : egyházi részről senki álta-
lános szavazattöbbséget nem nyervén, ujabb választásra 
kijelöltettek a legtöbb szavazatot nyert Szabó Endre, 
béési lelkész, e. m. aljegyző s országgyűlési képviselő, 
és Orémus Dániel, e. in. főjegyző ; világi részről álta-
lános szavazattöbbséggel megválasztatott Bernáth Dezső\ 
e. m. tanácsbiró, ki azonban e megbízatás alól — 
számos elfoglaltatásai miatt — felmentetni kérvén ma-
gát, ez állásra is, a jövő hó 30-án megtartandó úgy-
nevezett őszi e. m. közgyűlésre beadandó ujabb szava-
zás rendeltetett el. 

* Az egyetemes ev. theologiai akadémia ügye 
végre elintézést nyert. Az akadémia Pozsonyban fog felál-
líttatni. F . hó 6. és 7-én Pozsonyban, báró Radvánszky 
Antal egyetemes felügyelő és Karsay Sándor superin-
tendens elnöklete alatt, az egyetemes gyűlés által kikül-
dött bizottság megállapította azon pontozatokat, melyek 
szerint az egyetemes egyház és a pozsonyi egyház közt 
az egyezség sikerült s az egyetemes ev. theol. akadémia 
Pozsonyban felállítható. E pontozatok értelmében áten-
gedi a pozsonyi egyház a német templom udvarán álló, 
emeletes és 4 tantermet magában foglaló épületét, melynek 
átalakítási költségei közadakozás utján lesznek fedezendők ; 
hétköznapokra szónoklati gyakorlati helyül átengedi a 
magyar-tót templomot ; továbbá használatul könyvtárait 
és gyűjteményeit; kisebb díjfizetés mellett alumneumát 
és dij nélkül a Skarica- és Jeszenák-féle intézeteket. A 
theologusoknak évenkint 1391 frtnyi stipendiumot ád ; 
a külföldre nem mehető, hazai egyetemeket látogató 
theologusokat pedig segélyezni fogja azon alapból, mely-
ből külföldi akadémiákra menők nyernek ösztöndijat. 
Ami a tanerőket illeti, a pozsonyi egyház átadja az 
akadémiának 2 rendes theologiai tanárát és a gyakorlati 
theologia tanárául magyar-tót lelkészét; az egyetemes egy-
ház pedig 3 rendes- és 2 magántanári tanszéket állit fel. A 
magántanárok,tanári üresedés esetén rendes tanárokká lesz-
nek promoveálhatók. Az intézet fentartása, a tanszerekre 
és vegyesekre megkívántató kiadásokkal együtt, éven-
kint 9727 frtba kerül, mely összegre nézve részint a 
meglévő alapok, részint a pozsonyi egyház külön ala-
pitvanya szolgainak fedezetül. Az elnökkel együtt 24 tag-
ból alló nagy-, és az ennek kebeléből választott 9 tagu kis 
akadémiai kormányzó tanács az egyetemes gyűlés, mint 
legfelsőbb felebbviteli fórum alatt fog állani. Az akadé-
miai elkülönített pénztárt a pozsonyi egyház sajat költ-
ségé n jótállás mellett kezelendi. Az igy felállítandó 
egyetemes theol. akadémia esetleg más helyre is átte-

hető. Az eperjesi és soproni theol. intézetek fenmara-
dása és működése az egyetemes akadémia felállításával 
csorbát nem szenvedhet. 

* Az elemi iskolai vallásoktatásra vonatkozólag 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter legközelebb egy 
igen fontos, elvi jelentőségű határozatot hozott. A fővá-
ros egyik elemi iskolájába ugyanis egy felekezetnélküli 
osztrák alattvaló fölvétetvén gyermekét, nem egyezett 
belé, hogy az vallásoktatásban részesüljön. A kerületi 
iskolaszék a szülő akaratát nem ellenezte. Az iigy azon-
ban a fővárosi tanács elé kerülvén, ez a kérdést annyira 
fontosnak és elvi jelentőségűnek tartotta, hogy jónak 
látta végeldöntés végett a minisztériumhoz fölterjeszteni. 
S a minisztérium a törvényre támaszkodva kimondta, 
miszerint a hazai törvények értelmében a vallás- és er-
kölcsi oktatás minden hazai iskolában kötelező levén, a 
külföldieknek sem engedhető meg, hogy nyilvános isko-
lába járjanak, ha az országos törvény kívánalmainak 
nem akarnak megfelelni. 

* A zsinati képviselők úti költségeinek lehető 
mérséklése céljából, egyházunk egyik kiváló tagja, hoz-
zánk intézett levelében azt indítványozza, hogy a vasúti 
és gőzhajózási társulatok kerestessenek meg mérsékelt 
áru menetjegyek kiadatása iránt. Ez indítványt ajánljuk 
az intéző körök figyelmébe. 

* Az egyházkerületek rendezésére hivja fel a 
zsinat figyelmét Czelder Márton, folyóiratának legutóbbi 
füzetében. Ajánlja nevezetesen, hogy a tiszántúli supe-
rintendentia ketté osztassék, olyan formán, hogy Szat-
márral mint központtal, a nagybányai, szatmári, nagy-
károlyi, máramaros-ugocsai, beregi egyházmegyék, to-
vábbá a Szilágyság közelebb eső része s a felső-szabolcsi 
egyházmegye fele egy külön superintendentiát képez-
nének ; ajánlja másrészről, hogy az erdélyi egyházke-
rület is két részre osztatnék, az egyiknek központja 
maradna Kolozsvár , a másiké Sz.-Udvarhely, vagy 
Marosvásárhely, vagy pedig Sepsi-Szent-György. Az 
egyházkerületek rendezésének kérdése a mi lapunkban 
többször meg volt már vitatva. Legutóbb, 1876-ban 
(ld. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1876. évf. 46. sz.) Ballagi 
Aladár irt e kérdésről, részletes statisztikai és történeti 
adatokkal indokolván a rendezés, különösen pedig 
amint ő nevezi — a tisza-szamosközi egyházkerület 
megalakításának szükségességét és célszerűségét. 1 la 
ama kérdés a zsinaton csakugyan szőnyegre kerülne : 
azt hisszük, a Ballagi Aladar altal összeállított adatok 
némi tájékoztatásul használhatók lesznek. De akár ve-
szik azoknak hasznát, akár nem: miután Czelder az 
iigyet szóba hozta : nekünk hírlapírói kötelességünkből fo-
lyólag jeleznünk kellett, hogy ezen ügyre vonatkozólag 
egy, az elintézést esetleg megkönnyítő munkálat már 
napvilágot látott. 

* Olasz Lajos, dunapataji rektora következő sorok 
közzétételére kért fel bennünket s általunk mindazon hír-
lapokat, melyek a dunapataji zendülésről annak idején 
jelentést tet tek: , A Prot. Egyh. és Isk, Lapban is 
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megemlittetett azon zendülés, mely Dunapatajon a rek-
torválasztás tárgyaban egyes túlbuzgók altal a mult 
év nyarán ugy ellenem, mint az ügy végmegbukta-
tása mellett főképen a nőnemen levő lakosok által 
intéztetett. E zendülésről előbb én is csak a hírlapok-
ból vettem értesülést, mely után Patajra sietve igyekez-
tem egész lényegében megismerni a dolgot. Fájda-
lom, mindent a legutolsó betűig ugy találtam, miké-
pen az a hírlapok hasábjain közzététetett. Azonban az 
ismeretlen tudósító adós maradt a publikumnak azzal, 
hogy az uj rektor ott volt-e valósággal a zendülés 
alkalmaval, s történt-e vele valami méltatlanság ? Erre 
vonatkozólag kinyilatkoztatom, miként már előbbi so-
raimból is kitűnik, hogy az idézett időben nem voltam 
jelen és igy velem nem is történhetett semmi kellemet-
lenség. A rektori hivatal elfoglalásának ügye az egy-
házmegyére történt felfolyamodás miatt egész a folyó 
évi tavaszi traktuális gyűlésig halasztatott, a midőn a 
választás egyhangúlag törvényesnek mondatván ki, duna-
pataji rektori állomásomon végleg megerősíttettem; s 
örömmel hozom a t. közönség becses tudomására, hogy 
az a nép, — mely előbb egy évvel, természetes, hogy 
egészen ismeretlenül, ellenem minden lehetőt megra-
gadott, — önkényt vállalkozott, minden díj nélkül, — 
mely ellenkező esetben a pataji egyháznak tetemes költ-
ségébe kerül, — átszállittatásunk eszközlésére, mély folyó 
hó i i - é n még is történt, s azóta bármely oldalról csakis 
igénytelenségem iránt tanúsított tisztelettel találkozom. 

* Értesí tés a hazai ref. tanítók zsinati emlékirata 
targyában tartandó országos értekezletre nézve. Az illető 
nt. esperes urakhoz és a tanitó-egyleti t. elnökökhöz 
már régebben intéztem kérelmet és felhívást arra nézve, 
hogy a ref. tanítók egyleteiből s az egyes egyh. megyék 
ref. tanitói karából egy-egy képviselő választassák a 
zsinati emlékirat ügyében Budapesten tartandó értekez-
letre. Teljes bizalommal és jó reménységben vagyok a 
felöl, hogy mélyen tisztelt egyházi kormányférfiaink és 
egyleti t. elnökeink szives készséggel és idejében telje-
sitendik a tanítók összehívására, a képviselők megválasz-
tasára vonatkozó fontos és sürgős teendőket; sőt erősen 

hiszem, fognak találni útat-módot arra is, hogy a kép-
viselők útazasi költségei valamely pénzforrásból fedezve 
legyenek. Meg vagyok győződve másfelől az iránt is, 
hogy kedves pályatársaim az ügy fontosságahoz méltó 
élénk érdeklődéssel s ha kell, szives áldozatkészséggel 
is viseltetnek a hazai összes ref. tanítók nevében készí-
tendő ezen zsinati emlékirat ügye iránt. A közelgő zsina-
ton legalább is a mi egész életünkre érvénynyel biró 
új egyházi törvények lesznek alkotva. Önmagunk s a 
tanügy iránti szent kötelességünk tehát, mulhatlanul 
felhasználni e rendkívüli alkalmat arra, hogy egy tisz-
teletteljes emlékiratban mi ref. tanitók is kifejezzük 
óhajtásunkat, kérelmünket és álláspontunkat a zsinati 
javaslatok irányában s jogi és anyagi helyzetünk javítása 
érdemében. E célból a ref. tanitók képviselőit Buda-
pestre, folt/ó évi augusztus 12-ikére ezennel tisztelettel és 
szeretettel meghivoni; megemlítvén, hogy az értekezlet 
helye és ideje (órája) felől, esetleg egyéb tudnivalókról 
is az országos tanitói gyűlés helyiségénél kifüggesz-
tendő hirdetményben lesznek a t. képviselők kellően 
értesítve Csokonya (postahely Somogymegyében), 1881. 
jul. 18. Szalóky Dániel, a ref. tanitók országos értekez-
letének ideiglenes elnöke.*) 

— Azon szülék, kiknek fiai a 3-dik gymnasiális 
osztályt magán úton végezni s e mellett a német nyelvet 
elsajátitani akarják, ugy hogy a vizsgát valamely nyilv. 
gymnasiumban tegyék le, — jelentsék magukat lapunk 
szerkesztőségénél. 

* Szerkesztői mondanivalók. K. F . Az a szer-
kesztői üzenet nem önnek szólt. De azért az ön régi-
ségére is mielőbb sort kerítünk. A megcsillagozast azon-
ban, hacsak erre vonatkozólag pontosabb utasítást nem 
kapunk, nem eszközölhetjük. B. A. tudtunkkal 1546-ban 
születvén, 1 530-ban semmit sem Írhatott. Az említett folyó-
irat VII. füzetében pedig B. A.-ról szó sincsen. Kérünk 
tehát pontosabb dátumokat. — R. K. A kérdéses érte-
sítőt még eddig nem kaptuk. — F. M. Csáth. B. I. 
Sepse. Levelet irtunk. 

*) Többi tanügyi lapjaink szerkesztőit ís tisztelettel kérem ez 
értesitésnek becses lapjaikba leendő átvételére. Sz. D. 

P á l y á z a t . 
A nagykállói (S/abolcsmegye) reform, egyházban l e á n y t a n i t ó n ő i állomásra pályázat nyittatik. Kö-

telességek: a 6—12 éves tanköteles leánygyermekek tanítása; továbbá a 12—15 éves ismétlő iskolás leányok tanitasa 
szerdán és szombaton délután; kézimunka elemei. A különösen vállalkozóknak, hímzés, varras, kötés és szabás is. 
Díjazás: az egyháztól 320 frt készpénz, 6 köböl gabona, 2 öl fa, két szoba, konyha, kamara, pincéből álló lakás 
és házi zöldséges kert ; a várostól az ismétlősök tanításáért 25 frt és egy vékásnyi faiskolafold kertészeti célokra 
való használata. A különösen vállalkozók kézimunka-tanításért, egyezség szerint, a ref. egyháztanács jóváhagyása 
mellett fizetnek. Pályázhatnak oklevéllel biró, reform, vallású tanítónők. Az oklevél, keresztlevél s egészségi hiteles 
bizonylatokkal felszerelt folyamodványok folyó évi aug. 20-ig az alantirt ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Tannyelv: magyar. Az állomás egy próbaévre töltetik be, s f. évi szeptember I-én elfoglalandó. Egy év leteltével 
az illető állandósittatását kérheti, ha az iskolafentartó községnek ellene kifogása nincs. 

Nagy-Kállón, 1881. julius 18-án. 
Görömbei Péter, 

1 — 1 ev. ref. lelkész, isk. szék elnöke. 



P á l y á z a t . 
A hódmezővásárhelyi ref. egyház elemi iskoláinál ké t tani tó i rendszeres í t e t t ál lo-

m á s r a ezennel pályázat nyittatik következő föltételek alatt: 
1. A megválasztottak kötelessége leend egyelőre az első évben a 3. és 4. osztálya leányokat, 

később esetleg más elemi osztályokat is vezetni a helyi viszonyokhoz alkalmazott tiszántúli ref. e. 
kerületi tanterv szerint. 

2. Az állomásokkal külön-külön 400 frtból, 15 hectoliter búzából, ugyanannyi árpából és 
szabad lakásból vagy e helyett az egyház rendelkezése szerint 100 frt lakbérből álló évi fizetés 
élvezése van összekötve. A megválasztottak az egyházi helyi gyámintézetnek köteles tagjai. 

3. A megválasztottak hivatali működésöket a f. é. aug. 15-én tartoznak elkezdeni, állandó 
alkalmaztatásuk felől azonban az egyháztanács csak egy évi szolgálatuk után határozatid. 

4. Pályázhatnak kellően képesített okleveles reform, tanitók. Egyenlő képesítés esetén 
előnyök leend azon tanítóknak, kiknek nejök a női kézi munka tanítására képesítéssel és hajlammal 
bír, mely utóbbi tanítás külön fog díjaztatni. 

5. A képesítési oklevéllel, eddigi szolgálati és egészségi bizonyítványokkal kellően fölszerelt 
pályázati kérvények alulirt elnökséghez a f. é. aug. 1 ig juttatandók el. 

Kelt H.-M.-Vásárhelyen, 1881. jul. 10-én 
2 - 2 A reform, egyháztanács elnöksége. __________ 

A kiskun-halasi reform, lyceumnál a magyar nyelv s bölcsészet tanítására rendszeresített 
tanszék betöltése végett pályázat hirdettetik. 

Ezen tanszékhez 800 forint évi dijazás és a többi tanárokkal egyenlően megosztandó 
tandijjutalék van kötve. 

A megválasztott tanár állomását folyó évi szeptember i-én elfoglalni tartozik s köteles az 
egyházkerületi tanár-gyámegylet tagjává lenni. 

Ha oklevéllel még nem biró egyén fog a pályázók közül megválasztatni, egy év alatt 
tartozik tanári oklevelét felmutatni. 

A pályázni kívánók felhivatnak, miszerint kellően felszerelt folyamodványaikat augusztus 
i-ső napjáig az egyháztanács elnökségéhez, Szilády Áron lelkész úrhoz címezve, küldjék be. 

Kelt Halason, 1881. julius 10. 2 _ 2 A reform, egyháztanáes. 

P á l y á z a t . 
A felső-lövői ág. hitv. ev. 6 osztályú reálgymnásium és tanitóképezdénél a szabadkézi rajz és leíró 

mértan tanszéke f. é. szeptember hó elsején betöltendő lévén, ezennel pályázat hirdettetik, melyhez a nevezett 
tantárgyakra szükséges képzettségen kivül a német és magyar nyelv teljes jártassága megkívántatik. Az intézetek 
növendékei felett a felügyelet a többi tanárokkal felváltva gyakorlandó. Iíeti óraszám 20. Fizetés: 600 frt o. é., 
szabad lakás vagy 100 frt lakbér és 6 öl tűzifa. Pályázóknak, kik tanképesitést és tanítási működést kimutató 
okmányokkal bírnak, azonkívül még történelmet és esetleg francia nyelvet az alsó osztályokban tanítani is képesek, 
elsőség adatik. Kellően felszerelt folyamodványukat f. é. aug. hó 8-ig az alulírott igazgatósághoz küldjék be. 

Kelt Felső-Lövőn, 1881. évi julius 12. 
Az iskola-bizottság nevében : 

ZCNTeTJLbaxaer J~ános, 
igazgató. 

Pályázati hirdetés. 
A nagykőrösi községi felső leányiskola s e g é d t a n i t ó n ő i á l l o m á s á r a pályázat hirdettetik. Évi 

fizetés 350 frt készpénz, IOO frt lakbér, esetleg természetben lakás; kötelessége: az intézet két osztályában a 
női kézi munkát, szépírást, rajzot, éneket és tornászatot a tanterv értelmében tanítani. Ha az iskolaszék által a 
német nyelv tanításával is megbizatik, évi javadalmazásán felül 50 frt tiszteletdíjban s a növendékektől mérsékelt 
tandíjban is részesül. A megválasztandó segédtanítónő egy évi sikeres próbaév elteltével állandósittatik, ha felső 
népiskolai oklevéllel mar bir, vagy azt a próbaév alatt megszerezte. Az állomás szeptember hó l-jén elfoglalandó. 
A kellően fölszerelt folyamodványok f. é. aug. 10-ig alulírotthoz Nagy-Kőrösre küldendők. 

Kelt Nagy-Kőrösön, 1881. évi junius hó 13 án. Ftlo LffJOSf 
! | a községi iskolai szék elnöke. 



i—3 PALTAZAT 
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő több rendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek való 

ösztöndíjra. 
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ev. ág. hitv. egyháznál kezelő bizottság ezennel 

közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ag. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gym-
nasiumi tanárpályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 német bir. markból alló ösztöndíjt fog a 
jövő 1881/82. tanévre kiosztani. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők : 

e l n y e r j ^ i e t é s f e l t é t e l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári palyara készül a folyamodó, akkor 
az érettségi bizonyítvány kelte után mar két évig honi 
vagy külföldi magasabb intézetben a maga valasztott 
szakában jó sikerrel tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pá-
lya különbsége nélkül legyen : 

a) magyarországi születésii és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye-

sen irja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó be ; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles 
szorgalmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyete-
meken levő mindazon lelkészi- vagy tanári jelöltek, kik 
már egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztön-
díjak élvezetében vannak, hogy ha még további egy 
évre külegyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni 
óhajtásuk : azt az előttük tudva lévő feltételek teljesítése 
mellett 1881. september 30-ig alólirott bizottsági jegy-
zőnél kérvényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkészi- és tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett mi-
nőségi feltételeknek meg bírván felelni, ilyen ösztöndijat 
a jövő 1881/82. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1881. junius 15-én. 
Zsigmondy Jenő, 

jegyző. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb bi-
zonyítványokkal ellátott, az alabb kikötött tanítási köte-
lezettséget is tartalmazó, sajátkezüen irt és alairt, lakhe-
lyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvénye-
iket f. é. 1881. september 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alolirott bi-
zottsági jegyzőhöz (Budapest, V. nagykorona-utca 5- sz-) 
küldjék be. 

A megszavazott ösztöndijat a díjnyertes hit-és ta-
nárjelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak má-
sodik fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető 
egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind 
a második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-
Zeugniss und Aumeldungsbogen) a 210 ném. bir. mark-
ról szóló, sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen be-
küldötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni, mi 
végre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta 
beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy 
évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében 
csak ugy maradhat meg, ha reá ujabban is érdemesnek 
tapasztaltatott; ha továbbá már az első évben a philo-
sophiát, beleértve a philologiát és kivált erkölcstani phi-
losophiát is, szorgalommal tanulta, s a második évben 
is tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy 
a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve, a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyü-
lekezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mel-
lett egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Busbacli Péter, 
elnök. 

,_3 n P á u l ^ e u z s L t i I ^ i r c L e t é s . 
A nyíregyházi ág. ev. egyháznál a 3-ik elemi leányosztály, esetleg az 1. és 2-ik vegyes osztály ellátása 

céljából pályázat nyittatik. 
f e l t é t e l e i d : 

1. Pályázhat minden ág. h. ev. okleveles tanitó. 
2. Szükségeltetik a magyar és tót nyelvek tudása, az első rendszeresen is taníttatván. 
3. Kívánatos az egyházi zenében való jártasság is. 

f i z e t é s : 
I Próbaévre meghívás mellett 400 frt, végleges megválasztás esetében 500 frt o. é. negyedévenkénti 

előleges részletekben. 
2. Tisztességes természetbeni lakás, esetleg 150 frt lakbér. 
3. Iskolafűtésre 2 bécsi öl fa. 
A kellően felszerelt s egészségi és erkölcsi bizonyítványokkal is ellátandó pályázati kérvények f. évi 

aug. 15-kéig az egyházi elöljárósághoz küldendők. ^A^z e g y t i á z i t a n á c s . 
Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : IDr. Ba.lla.g-i DEUTSCII M.-féle művészeti intézet Budapest. 



P R O T E S T Á N S 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 

IX. ker. Kbizsy-utca 29. u. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
H e l y b e n házhozhordással 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. 

H i r d e t é s e k d i j a : 

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

külön 30 kr. 

T e l j e s s z é i i r i ú p é l d á t n y o k k a l ina.irxcLég- szo lg-éLl l ia . i -u .n . l s : -

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetések 
lejárt annak megujitására felkéretnek. 

Modern üldözések. 
1. 

Elborul lelkünk, valahányszor magyar pro-
testáns egyháztörténetünk lapjait forgatjuk. A 
Básták, Karaffák, Kolonicsok és a jézsuita fekete 
sereg, mint nehéz kisértet-tábor vonul el lelkünk 
előtt; szinte látjuk a gályák martyrjait, a mint 
éles kövek közt, meredek bérceken, véres lá-
bakkal, rongyokban kisérik őket heteken át Olasz-
ország felé. Borzadunk a bűzhödt odúktól, melyekbe 
éjszakánként barom módjára bezárták őket. Ir-
tózunk a nap égető hevétől, mely a nápolyi gá-
lyákon pörkölte az ahoz nem szokott szegény 
magyar papokat; de egyszersmind lelkünket fele-
meli azoknak erős hite, s azt kérdezzük, hogy 
váljon mi, a mostani kor kényelemhez szokott 
és a hittől elszokott fiai, tudnánk-e olyanok lenni 
és megtartanók e olyan körülmények között, hi-
tünket, ezt a mi modern hitünket? Aligha. Más-
részt lelkünk elé tárul ezeknek a mi mostani fa-
lusi gyülekezeteinknek a múltja. A nép jobbágy, 
alábbvaló a rabszolgánál; az tiraság mindenütt 
pápista, igen sok helyen pap és barát; kénye-
kedve szerint osztogatja az 50 meg a 100 botot; 
bebörtönözheti, elűzheti, hajlék és kenyér nélkül 
hagyhatja a jobbágy családot; és ők kiállják a 
verést, ki a börtönt, szegénységet; elrablott tem-
plomuk helyett épitnek ujat, vagy imádkoznak a 
szabad ég alatt, de hitöket meg nem tagadják. 
A pápista papi- és szerzetesi birtokokon ma is 

épen megvan a gyülekezet mindenütt, csak ott 
nincs többé protestáns gyülekezet, a hol a híve-
ket megsemmisítették; tanulságul arra nézve, hogy 
a prőtestantismus híveit tüzzel-vassal se lehet ki-
irtani. Ismét azt kérdezzük, hogy ha mai napság 
megint olyan világ lenne, mint hajdan, ezek a mi 
templomkerülő, korcsmakereső híveink megtarta-
nák-e hitöket ? Bizony aligha. 

De vessünk fátyolt a multakra. A türelmi 
parancs, az 179°/1. 26. törvénycikk, meghozta a 
türelem rózsáit; a protestánsok szabadon gyako-
rolhatják vallásukat, alakíthatnak gyülekezeteket, 
iskolákat; autonómiájukba senki bele nem avatko-
zik; fejlődhetnek bátran, szabadon; amit atyá-
ink sírva vetettek, mi örvendezve aratjuk; el van-
nak törölve a föld színéről a mi régi ellensége-
ink, a jézsuiták is; ez a prőtestantismus egyik 
legszebb diadala. A szabadelvííség nagyhangzásu 
jelszavai mutatják az irányt a kornak. A feleke-
zetiség szűk korlátai ki vannak tördelve; most 
már csak az embert nézik s nem kérdezik, mi a 
vallása. Összekeveredik, egyletez és házasodik a 
sok felekezet egymással, közös iskolában tanul 
protestáns, pápista és zsidó, maholnap itt lesz 
már az egy akol és egy pásztor országa. A pro-
testánsok dicsőségteljes, véres múltja jogot ád 
e felekezetnek, hogy méltó helyet foglaljon a 
haza egyéb nemzetiségei sorában, annyival is in-
kább, mivel a kort mozgató szép, nagy és sza-
badelvű eszmék itt termettek a mi felekezetünk 
kebelében; ez volt a világ újjáalakulásának ko-
vásza. A középkor sötét éjszakáját ez változtatta 
át világosság országává, jelenkorrá. 

Mind igen szépen van ez igy, elméletben ; rá le-
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het mutatni a nagy vívmányokra, szép szabadelvű val- j 
lási és nevelési törvényeinkre, melyekben az osztó 
igazság, kölcsönösség, viszonosság stb. csak ugy ra-
gyog; hanem azért a ki benne van ebben a nagy vi-
lágáramlatban, és sok minden dolgot megfigyel, le-
hetetlen föl nem ismernie, hogy a szabadelvűség 
zászlói alatt az intéző kezeken jezsuita-körmök 
vannak, s a bo carbonari-köpeny alul kilátszik 
a lóláb. 

Nem szedik el templomainkat, nem tiltják 
többé istenitiszteletünket, hiszen látják, hogy ma-
gunk se igen építjük és gyakoroljuk azt; hanem 
kegyetlen adókkal megterhelik mind a papot 
mind az egyházat s ha a papnak védelemre 
vagy támogatásra van szüksége, meg épen nem 
tagadják, hanem addig húzzák-vonják a dolgot, 
hogy beleun és abbahagyja, vagy ha a pap, kö-
veteléseit világi hatóság által akarja behajtatni, 
megexequálják a híveit s a dolog ódiumát a pap 
nyakába döntik; de a behajtott összeget nem 
látja évekig vagy talán soha. Nekünk megvolt a 
végrehajtási jogunk, de a szabadelvűség ugy kö-
vetelte, hogy minden erő, minden szálai a hata-
lomnak a kormány kezeiben legyenek összpon-
tosítva, az állam pedig katholikus állam, a katholi-
kus vallás uralkodó vallás, ennek közegei legna-
gyobb részt pápista egyének, ítélnek minden 
dolgainkban, ügyeinkben 

Valamikor a törvényhozásban, vármegyéken 
stb., ott voltak a hatalmas protestáns rendek; de 
a szabadelvűség egyenlőséget hirdet, el kellett 
töröltetniök a rendeknek s az olyan törvénynek, 
mely azt rendelte, hogy a hatóságokban bizonyos 
aránylagos szám protestánsok által töltessék be 
s a protestáns egyház ezek által képviseltessék, 
védessék. A liberalismus ezt a korlátoltságot el-
törölte s a hivatali állásokat betöltötte felekeze-
tiségre való tekintet nélkül, tisztán pápistákkal. 

A mi protestáns rendeink nincsenek többé, 
a papság maga ugy van szervezve, hogy sokat 
nem nyomhat a hatalmas klérus ellenében; azon-
ban, hogy katholikus világi rendek se hiányozza-
nak, ott vannak a hatalmas és roppant összegek-
kel rendelkező mindenféle című egyletek, irodalmi 
körök, sőt katholikus kaszinók, legény-egyletek 
stb. S mindezek ellenében mi nem teszünk sem-
mit, nemcsak hogy nem teszünk, hanem leánya-
inkat küldjük az apácákhoz nevelőbe. Bizony 
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! nagy ideje volna már, ezek ellensúlyozásáról gon-
doskodnunk. 

A nevelésügy volt az, a miben a mi hitfe-
lekezetünk századok óta felette állt az uralkodó 
felekezetnek. A népnevelési egyenesen mi terem-
tettük Magyarországon, a felsőbb oktatásnál pedig 
azt mutattuk meg, hogy hogyan lehet felsőbb 
támogatás nélkül, sőt tán az államhatalom dacára o J 

a lehető legolcsólAian imposáns int elli gént iát terem-
teni. Iskoláink az egyház veteményes kertjei va-
lának. Terhes volt a sok áldozat, de a protes-
táns szellem hozta azt szívesen, mert tudta, érezte, 
hogy minő szellemi kincsbányája van iskoláiban. 
Oh azok a mi, ma már leszólt, kigúnyolt kál-
vinista kollégiumaink nagyon sok felvilágosult főt 
adtak a két magyar hazának. A legszabadabb 
gondolkodás tanítása mellett a legnagyobb erköl-
csi szigor, rendszeretet, munkakedv taníttattak az 
ifjaknak. Mesés olcsó ellátás és mindenütt nyitva 
levő segélyforrások, legatiók, suplicatiók, rectó-
riák, nevelőségek s egyéb segélyforrások, lehe-
tővé tették olyan iíjaknak is a tanulást, kiket 
hazulról alig vagy sehogysem voltak képesek 
segélyezni S ezen ifjak közül most sokan ott 
ragyognak az ország első notabilitásai között. 
Valamikor pedig együtt éldegéltünk a kollégiumi 
tűzkő-levesen, megettük a förmeteget s 8 frtnyi 
államsegélyért 12 mértföldre gyalog elballagtunk 
legátíóba. 

Megjött végre a várva várt alkotmány s 
hogy ezzel mit nyertünk, arról egy következő 
cikkemben. Nagy Ignác, 

kölkedi ref. lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

— 3. közlemény. — 

30) A körmöcbanyai m. kir. állami főreáltanoda 
11-dik évi értesítője. Igazgató Schröder Károly. Érteke-
zések : A körmöcbányai első, vagyis városi protestáns 
gymnasium története a XVI. és XVII. században, Hlatky 
Józseftől. A reáliskola 25 éves története, az igazgatótól. 
Költemények: Oda a főreáliskola fenállásának 25-dik év-
fordulóján. Vadász-szerencse. Mindkettő Versényi György-
től. Az említett értekezéseket és költeményeket az in-
tézet 25 évi fenállásának emlékére rendezett ünnepélyen 
olvasták fel és szavalták el. Az első helyen említett ér-
tekezés igen becses adalékokat szolgáltat a felvidéki 
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protestantismus történetéhez. Tanulók sz. 183. Az inté-
zetben 25 év alatt 62 tanár működött és 3388 tanuló 
nyert oktatást. A tanulók száma 1876-tól folytonosan 
apad ; a lefolyt évben is 25 volt az apadás. Egy törté-
neti- és ethnographiai muzeum alapja megvettetett. 

31) A lőcsei m. kir. állami főreáliskola értesitője. 
Igazgató Kupetz Lycurg. Értekezések : Tisztújítás Lő-
csén a XVI., XVII. században és vonások a városi 
hatóság hajdani életéből, Demkó Kálmántól. Azon lég-
körbeli tényezők megismertetése, melyek a földkéreg 
configuratiójának létrehozásánál mechanikailag működnek, 
Dr. Roth Samutól. Tanulók sz. az év végén 83, kik 
közül 28 r. kath., 26 ág. h., 20 zsidó. A jövő tanévben 
a tápintézet meg fog nyittatni. Erre nézve a kezdemé-
nyezést a lefolyt évben tették meg. A város ugyanis 
500, a takarékpénztár pedig 300 frttal megvetették az 
alapot. A minisztérium is megigérte a segélyt. A ta-
nári kar ingyen vállalkozott az érettebb iparos- és ke-
reskedősegédek oktatására. Közalapítványból egy nö-
vendék sem élvezett ösztöndijat. Az iskolai takarékpénz-
tár, részvéthiány s talán a tanulók csekély száma miatt 
a lefolyt évben szünetelt. A tanárok közül Dr. Roth 
Samu és Theisz Gyula irodalmi téren is működtek. 

32) A lőcsei kir. kath. főgymnasium értesitője. 
Igazgató Halász László. Értekezés : Néhány szó Arany 
Jánosnak ,Az elveszett alkotmány* cimü víg époszá-
ról, Behyna Gyulától. Tanulók sz. 339. Császka György 
szepesi püspök, 17 tanuló tartási dijául 696 frtot fize-
tett le. Tíz évvel ezelőtt csak 17 tanulónak engedtetett 
el a tápintézeti dij s az elengedett összeg 257 frtra 
rúgott ; a lefolyt évben pedig már 65 tanuló részesült 
díjelengedésben s az elengedett összeg 1860 frtra rúgott. 

33) A losonci m. kir. állami tanítóképző intézet 
értesitője. Helyettes igazgató Zajzon Dénes. Értekezés: 
Terray Károly emlékezete. Sneff Jánostól. Tanulók sz. 
83, kik közül 47 magyar, 25 tót anyanyelvű; a gya-
korló iskolaban 50. A magyar nyelvi póttanfolyamon, 
mely az államnak 3338 frtjába került, 114-en vettek 
részt. Az eredmény általában kielégítő volt. A r. kath. 
növendékek kántor-önképzőkört alakítottak, melynek 
célja a kántori teendőkben való gyakorlás. Pánszláv 
tüntetések miatt 7 növendéket kizártak az intézetből. 

34) A lugosi r. kath. magyar főgymnasium érte-
sitvénye. Igazgató Billmann Márton. Értekezések : Az 
attikai eskü, kapcsolatban a demokrácia főbb intézmé-
nyeivel, Pintér Edétől. Meteorologiai följegyzések, Ben-
csik Jánostól. Tanulók sz. az év végén 207, kik közül 
nemzetiségre nézve 92 magyar (megjegyezvén, hogy e 
rovat alá több német származású és izraelita is beíratta 
magát), 73 oláh, 37 német. 

35) A máramarosszigeti m. kir. állami felsőbb le-
ányiskola s vele kapcsolatos elemi iskola értesitője. 4-ik 
évfolyam. Igazgató Marikovszky Menyhért. Növendékek 
sz. 91, kik közül 33 zsidó, 29 r. kath., 20 helv. h. Az 
iskolai takarékpénztart életbeléptették. 

36) A mezőtúri ref. gymnasium értesitője. Igaz-

gató Bodolay László. Értekezések : Kisfaludy Károly 
kora s hatása különösen a magyar szinmű-irodalomra, 
Ambrus Pétertől. Az Ember Tragoediája, Füredi Lajos-
tól. Tanulók sz. 1 56. Egy uj tanszéket, t. i. a hatodikat, 
közadakozásokból szándékoznak felállítani. E célra már 
eddig 8500 frt gyűlt be, a lefolyt évben 1500 frt, mely 
utóbbi összeghez özv. Gsala Gergelyné szül. Hajdú Ág-
nes 1000 frttal járult. Ha az alap ily úton 15.000 frtra 
felnő, akkor a tanszék fölállittatik. Az osztályok össze-
foglalása, a mi az előző években több tantárgyra nézve 
szokásban volt, a lefolyt évben lehetőleg mellőztetett, 
ugy hogy csakis az 5. és 6. osztály növendékei tanul-
ták együtt a kötelezett tantárgyak közül a német 
nyelvet. 

37) A miskolci ág. h. ev. algymnasium és elemi 
iskolák értesitője. Igazgató a gymnasiumban Horváth 
Sándor, az elemi iskolaban Sturmann Andor. Tanulók 
sz. a gymnasiumban 86, kik közül 46 vidéki s csak 40 
helybeli; vallásra nézve 37 ág. h. s ugyanannyi zsidó ; 
az elemi iskolákban 169. Az ujabb ösztöndijalapitványok 
közül megemlítjük a Würzler Jánoséit, aki a gymna-
sium részére 1334, az elemi iskola részére pedig 2000 
frtnyi alapítványt tett. 

38) A modort államilag segélyzett nyilv. polgári 
fiu- és leányiskola 6-dik értesitője két évről. Igazgató 
Baltzár Ágoston. Növendékek sz. 68. A minisztérium 
elrendelte, miszerint a város 2343 frtnyi készpénzzel tar-
tozik az iskola fentartásához járulni. 

39) A munkácsi m. kir. állami gymnasium értesi-
tője. Igazgató Fankovich Sándor, lírtekezés: A helyes 
irányú nevelésről. Tanulók sz. 132. Az igazgatóság 
megkereste a központi meteorologiai intézet igazgatóságát, 
hogy a gymnasíumnál észlelő állomást rendszeresítsen. 

40) A nagykállói m. kir. állami főreáliskola érte-
sitője. Igazgató Schurina István. Értekezés: A méh, 
Dudinszky Emiltől és Kiss Rezsőtől. Tanulók sz 62, kik 
közül 32 zsidó. Öt osztályban a tanulók létszáma 9 és 
4 közt váltakozik. Az intézet a lefolyt évben teljes 
nyolc osztályú főreáltanodává emeltetett, ugy azonban, 
hogy a 8-dik osztály csak a jövő tanévben nyittatik meg. 
A latin nyelv mint rendkívüli tantárgy az alsóbb osz-
tályokban az erre önkényt vállalkozó növendékeknek 
előadatik. Az ifjúság jToldy-kör" cim alatt önképzőt 
alakított. A segélyegylet alaptőkéjét a minisztérium a 
szabolcsmegyei és hajdukerületi volt iskolatanács napi 
dijaiból felmaradt 655 frttal gyarapította. Mint érdekes 
dolgot említjük meg, hogy a zsidó növendékeknek egy 
orvos a hitoktatójuk. 

41) A nagyrőcei államilag segélyzett községi nyilv. 
1 polgári iskola 5-dik értesitője. Igazgató Rőcey István. 

Növendékek sz. 69, kik közül 39 ág. h., 26 r. kath., 
zsidó egy sem. Az 5-dik osztály megnyittatott, a 6-dik 
pedig a jövő tanévben fog megnyittatni. Az iskolai szék 
a minisztériumtól kérelmezte egy műlakatos-tanműhely 

1 berendezését. A lefolyt évben könyvkötészeti műhely 
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rendeztetett be. A tanári kar elhatározta ellenőrző érte-
kezletek tartását. 

42) A nagyszebeni állami főgymnasium értesitvé-
nye. Igazgató Veress Ignác. Értekezés : Nonnus Pano-
polis , Metaphrasís*-a, Dr. Tóth Sándortól. Tanulók sz. 
294, kik közül I I I r. kath., 95 gör. kel., 39 gör. kath. 
Hogy a nyolc osztályon át minden tanuló legalább egy-
szer behatóan foglalkozzék Deák Ferenc életével: a 
tanári kar elhatározta, hogy a Deák Ferenc nevét vi-
selő alapítványból évenkint kitűzetni szokott, Deák 
életére vonatkozó pályakérdéseket ezentúl a nyolcad 
osztálybeliek általános kötelező házi feladványul fogják 
kapni. 

A hegyaljai ág. h. ev. tanitó-egylet 
közgyűlése. 

A nevezett egylet junius 30-kán Miskolcon tartotta 
évi közgyűlését, melynek két érdekes tárgya volt. Az 
egyik, elméleti és gyakorlati előadás azon kérdés fölött, 
miképen kell a tanítónak a kezdő gyermekekkel az is-
kolában elbánni ? Gebe Endre, miskolci tanitó, mint elő-
adó, e tárgyra vonatkozólag kifejtette, hogy, ha a ta-
nító nem képzeli magát a szerető szüle szerepébe, si-
kerre nem számithat, mig a szülői szeretettel felkarolt, 
legelzárkózottabb természetű gyermek lelkéhez is hozzá 
lehet férni. Az iskolába felhozott, de még rendes is-
kolaba nem járt növendékekkel fényesen igazolta ez ál-
litas igazságát. 

A második, nem kevésbé érdekes tárgy volt Fid-
ler Sándor, tállyai tanitó pályanyertes művének felolva-
sása és megvitatása. A pályakérdés igy hangzik: »Mi 
hátránya van annak ugy a tanulók, mint a tanítás szem-
pontjából, hogy az elemi iskola növendékei évközben, 
még pedig annak bármely időszakában felvétetnek ? mi 
itt a teendő ?* 

Azt hiszem, nem lesz érdektelen a pályanyertes 
művet, legalább kivonatosan az alábbiakban ismertetni. 

A mi a kérdés első felét illeti, arra a felelet nem 
nehéz. Hogy a növendékeknek évközben való fölvétele 
ugy magukra a növendékekre, mint a tanítóra és a tani. 
tás sikerére káros visszahatással van, azt minden tanitó 
tapasztalásból tudja. Fidler tehát a kérdés ezen részét 
a tapasztalati tényekre való hivatkozással oldotta meg. 

A kérdés másik és nehezebb része az, hogy a baj-
jal szemben mi a teendő ? Erre nézve Fidler a maga vé-
leményét körülbelül a következőkben adta elő : 

Jóllehet a népoktatási törvény 1. és 4. §-ai hatal-
mat adnak az iskolaszékek kezébe, mert az említett 
§-okban ki van mondva, hogy minden szüle köteles 
gyermekét iskoláztatni, mit ha tenni elmulaszt, pénzbir-
sággal is lehet büntetni; de a törvény eme §-aira hiába 
hivatkozunk a gyermekeket rendetlenül felhozó szülőkkel 
szemben, mert a tudákosabb szüle igy okoskodhatik: 
,én a törvénynek eleget tettem, mert gyermekemet az 
iskolai év folyamában feladtam, én ezzel kötelességemet 

teljesítettem, a tanitó pedig most is köteles gyermeke-
met okta tni / Igaz, hogy furcsa kis okoskodás, de a tör-
vény fenemiitett §-ainak hiányos szerkezete megen-
gedi ezt. 

A baj orvoslására tehát a népoktatási törvény 
nem használható. Hanem igenis segíthetnek némileg a 
bajon azok, a kik a szülőkkel vagyoni, társadalmi és hi-
vatalos állásuknál fogva gyakran érintkeznek. 

Fidler azon meggyőződésének ád kifejezést, hogy 
ha a tanítók mellett a lelkészek, az iskolaszéki tagok 
mellett a tanügy barátai, hivatalos és hivatalon kívüli 
érintkezéseiknél felvilágosítják a szülőket a rendes isko-
láztatás áldásos következményeiről, felvilágosítják külö-
nösen arról, hogy a mai tanítás egész más uton halad, 
mint a régi: önmaguktól megtérnek s belátják rendet-
lenségük káros voltát. Magyarázzak meg nekik azt is, 
hogy mig ezelőtt minden egyes gyermeket külön kel-
lett tanítani, ma egyeseket tanítva egész osztályt veze-
tünk s épen ez a jelenkor paedagogiájának egyik leg-
hasznosabb vívmánya. Ez teszi lehetővé, hogy a tanterv 
által előirt különféle tantárgyakat oly rövid idő alatt is 
sikeresen lehet tanítani. 

Pia mi a szülőket ily és más hasonló eszközökkel 
a tanítás uj rendszere iránti elavult ferde nézeteikből ki-
emelni törekszünk : évről évre kevesbtilni fog azon szü-
lők száma, kik rendetlenül adják fel gyermekeiket. De 
ha ily nemes törekvésünk dacára is fognak akadni oly 
elfogult szülők, kik legdrágább kincsüknek, gyermekük-
nek neveltetését az állam, az egyház, a társadalom ká-
rára könnyelműen elhanyagolják : használjunk fel elle-
nök minden megengedett eszközt, ha kell a kény-
szert is. 

Pldler ajánlja, hogy az iskolai év kezdetén, illető-
leg augusztus utolsó vasárnapján, vagy más alkalmatos 
időben a szószékről hirdessék ki az iskolaszék azon ha-
tározatát, miszerint azon gyermekek, kiket szülőik szept. 
15-kéig be nem iratnak, azon tanévben az iskolába fel 
nem vétetnek; mert az egyház meg nem engedheti, 
hogy egyesek hanyagságáért az iskola összes növendékei 
szenvedjenek. 

Ha az iskolai hatóságok eme határozatot szigorúan 
végrehajtják, a szülők kénytelenek lesznek belátni, hogy 
rendetlenségükkel csak gyermeküknek ártanak s ezentúl 
sietni fognak azokat a kitűzött időben beíratni.*) 

*) A kérdés ilyetén megoldása, a mi véleményünk szerint, a 
mellett, hogy célra nem vezet, még a népiskolai törvénnyel is ellenke-
zik. A törvény ugyanis világosan kimondja, hogy a szülő, gyermekének 
iskoláztatására kényszer utján is szoritandó. E szerint tehát a fölvételre 
jelentkező gyermekeket, — amint azt fenebb maga a pályanyertes mű 
szerzője is elismeri, — a tanév bármely időszakában föl kell venni az 
iskolába s a jelentkezőket visszautasítani nem szabad. I l a azonban a 
törvény szigorúan végrehajtatik : a szülők kénytelenek lesznek a tanév 
elején iskolába küldeni gyermekeiket s nincs olyan furfangos ember, 
aki — mint azt Fidler gondolja — a törvény szavát ugy magyarázhatná, 
hogy ő »kötelességét t e l j e s í t e t t e m i d ő n gyermekét az iskolai év fo-
lyamában (tehát az iskolai éven belül bármikor) iskolába adta. Mert 
a törvény 4. §-a a szülőt, aki gyermekét az iskolából visszatartja, bün-



De nem szabad megfeledkezni azon szegény szülők 
gyermekeiről sem, kiket egyes egyedül szegénységük 
korlátoz abban, hogy rendesek legyenek. Többször volt 
már Fidlernek alkalma tapasztalni, hogy az oly szülők, 
mihelyest ruhát vehettek gyermekeiknek, azonnal felvit-
ték őket az iskolába. 

Ezeknek rendes iskoláztatására és segélyezésére 
segélyegyletek alakitandók. Nincs oly kis város vagy 
falu, melyben ily egyletet alakítani ne lehetne. 

íme ez rövid tartalma ama pályamunkának, mely-
nek az egylet odaítélte az egy arany jutalom-díjat. Az 
egylet elhatározta ily szellemben felterjesztést tenni az 
esperességi gyűlésre, hogy az említett bajon lehetőleg 
segítve legyen s egyszersmind kéttagú bizottságot ne-
vezett ki, melynek feladata a kérdés részleteire vonat-
kozólag beható véleményt nyilvánítani. 

A jövő gyűlésre két uj pályakérdés tűzetett ki. Az 
egyik: ,Mily orvoslási módok ajánlhatók arra nézve, 
hogy a szülők és tanitók közötti egyetértés a gyermek 
nevelése köriil meg ne zavartassák ?4 A másik pedíg 
cz : , Hogyan lehet a tanítónak a gyorsan fejlődő taní-
tási módok között, magát a legrövidebb és legsikeresebb 
módon ügyes tanítóvá képezni?4 

A jelen gyűlés tárgya volt még a pénztár és könyv-
tár megvizsgálása is. A könyvtár legközelebb tetemesen 
gyarapodni fog, amennyiben a gyűlés elhatározta, hogy 
a beszéd- és értelem-gyakorlatokra, valamint a kezdőkkel 
való bánásmódra vonatkozó művek, továbbá a magyar 
nyelv- és a számtanitás vezérkönyvei a megfelelő gya-
korló könyvekkel megszereztessenek. 

Végre az országos tanitó-gyűlésre követül Wolfgang 
I.ajos, egyleti tag és miskolci leány tanitó titkos szavazás 
utján megválasztatott. Horváth Sándor, 

egyleti elnök. 

T Á R C A . 
Böngészet 

a l'rot. Egyh. és Isk. Lapból. 

Marjai Péter reform, káplán urnák. Szép, szép, 
mikor a fiatal ember ágaskodik, hogy a többi közül ki-
lássák ; hanem mikor a fiatal ember a nagy ágaskodás 
miatt hasra esik : az bizony nem szép. Marjai Péter ur 
pedig épen ezt az idomtalan tornászatot produkálja, és 
pedig háromszor egymásután. Panaszával, vádjával, ké-
relmével. 

tetni rendeli. Ha tehát az év elején a tanköteles gyermek nem jelent-
keznék, a szítlő, mindjárt az év elején a törvény értelmében megin-
tendő, azután megbírságolandó stb. stb. A törvény nemcsak hogy ki 
nem zárja a lehetőségét annak, hogy a tankötelesek mindjárt az év 
elején szoríttassanak az iskolába járásra, sőt ellenkezőleg épen ezt ren-
deli meg. Csak legyen jó és szigorú a végrehajtás. De nálunk épen ez 
nincs. Krre kell tehát törekednünk. Ezt kell sürgetniök a tanítóknak, 
midőn az évközben való jelentkezést s az ezzel járó bajokat korlátozni 
akarják. Szerk. 

Panaszában a káplánságot rémségesen nyomorult 
állapotnak mondja, igy lamentálván: , ha a káplánok 
helyzetének képét akarnám adni, keserűséggel telnék el 
az olvasó szive.* Azonban rögtön utána teszi: ,nem sa-
ját helyzetemről szólok, mert nekem nem lehet e tekin-
tetben panaszom.* Nagyon ügyetlen, s nem annyira ne-
vetséges, mint inkább szánalmas hasraesés. Neki nincs 
panasza, hanem a többinek. Neki nem ég a háza, hanem 
a többié, mégis ő kurjász. No hát szólítsa fel azt a 
többit, mind az utolsó szálig, hogy kiáltsák ki világgá: 
^nekem erős panaszom van a principálisom ellen, a család 
ellen, az ellátás ellen s a káplánság egyéb nyomorúságai 
ellen — hívnak igy s igy, szolgálok itt s itt, principálisom 
ez s ez.4 Ilyen káplánt aligha fog találni száz közül tizet. 
Miért ? Talán azért, mert attól félnek, hogy panaszaik-
nak nyilvánosságra hozatalával kollizióba jönnek princi-
pálisaikkal ? Nem. Egyszerűen azért, mert nyilvánosan 
hazudni kevés ember mer. Mert határozottan nem igaz 
az, hogy a káplánok helyzete szívkeseritő miserabilis 
volna. Kevés a fizetésük, nem telik mindenre, a mi kell, 
hanem csak arra, a mi szükséges. Punctum. Ez az egész 
miseria. Ebben a nyavalyában pedig nemcsak a reform, 
káplánok, hanem a rendes papok legnagyobb része is 
sínlődik. Oh ha a rendes papság olyan pompás gőzhajó 
volna, mely a rajta levő utast kényelmesen, minden 
gond nélkül szállítaná el az élet utolsó révpartjáig ; a 
káplánság pedig csak szalmaszál volna a vizbe halónak: 
akkor méltó ok volna feljajdulni a káplanság miserabi-
litása ellen. De mikor azt látjuk, hogy a rendes papok 
igen nagy része nem él ugy saját asztaláról, mint élt 
káplán korában ; nem költhet magára 10 év alatt 800 
forintot, mint megteheti azt egy 80 forintos káplán ; mi-
kor azt látjuk, hogy a fényes gavallériában tündöklő 
városi káplán szégyenei kezet szorítani a piacon kopott 
gunyájaban buzácskát árulgató falusi pappal : akkor 
olyan miserabilisnak állítani a káplánok helyzetét — a 
legidomtalanabb hasraesés. Én is voltam káplán s mind 
a magam, mind olyan kollegáim példájából, kik a taka-
rékossággal szövetségre léptek, meg tudom bizonyítani, 
hogy az egész káplánság ideje alatt lehet tisztességesen 
ruházkodni s nemcsak az irodalomra, hanem tajtékpi-
pára is költeni eladósodás nélkül ; mert ritka káplánság 
az, hol egy kis mellékes jövedelem is ottan-ottan ne 
cseppenne, néhol pláne csurog. Felteszem azonban, de 
meg nem engedem, hogy a káplánság csakugyan iszo-
nyatos nyomorúság. Úgyde, minden ifjú ember, a ki 
pappá lenni szándékozik, tudja azt, hogy a theologiai 
tanfolyam bevégzésétől, a rendes papság ugy álmo-
dott húsos fazekáig, egy elkerülhetetlen út van, melyen 
a káplánság koldustarisznyajával több-kevesebb ideig kell 
bolygania. Ezt tudva miért lép, és pedig önkényt a 
theol. pályára ? S mikor elérkezik a káplánság útjára, 
miért kiáltoz: ide nézz, oh világ, s teljék el keserűség 
gel a szived, mert benne vagyok már abban az álla-
potban, melyet magam választottam magamnak. 

Nem szerencsésebb Marjai ur, vádjával sem. Egy espe-



rest vádol szószegéssel, igaztalansággal, s jelleméről gúny-
nyal szól. Nem nevezi meg bevádoltját, csupán azt gyanit-
tatja, hogy a tiszántúli egyházkerület valamelyik espe-
reséről van szó. Mivel pedig ezen lap olvasóinak 99 szá-
zaléka a tiszántúli e. kerület ici-pici dolgaival nem isme-
rős, s távolról sem sejtheti, hogy kire céloz a vádló: 
tehát ezen e. kerület minden esperesét szószegés és 
igazságtalanság gyanújába hozza. Ily meggondolatlan 
vádaskodás és ágaskodás nem illik káplán-emberhez, 
s megköszönheti, ha a hasraesésnél egyéb baja nem 
történik. 

Hasonlókép szerencsétlen, kérelmével is. Azt kéri, 
hogy állittassék vissza a próbapapolás. Oly intézmény 
visszaállítását kivánja tehát, mely egy lelkészt odadob 
a legutolsó kanász kritikájának, sokszor gúnyos és durva 
megjegyzéseinek; oly intézményt, melyből a választó 
közönség nem ismerhet meg egyebet, mint a magát 
kongató próbapapoló tüdejét s testi nagyságát vagy ki-
csinységét ; oly intézményt, mely alig egy évtized alatt 
a prot. lelkészek tekintélyét hihetetlen mértékben aláásta. 
Ne a próbapapolás visszaállítását sürgessük, édes atyámfia, 
hanem a szabad papválasztás eltörlését, mely ellen kü-
lönben is mind szélesebb körben s mind élesebb hangok 
emelkednek. Azt sürgessük, hogy vétessék vissza a nép-
től a papválasztás joga, s adassék másnak, például az e. 
megyei törvényszékeknek, azon kikötéssel, hogy az le-
gyen tekintettel az érdemre, szolgálati időre. Majd ek-
kor nem ülnek be a szellemi nyomorékok a jól jöve-
delmező egyházakba, s a jelesek nem fognak rágódni 
zabkenyéren. Majd ekkor megszűnik nagyrésze azon 
panaszoknak, melyek miatt most teli kiabáljuk az anya-
szentegyház fülét. 

Ennyit akartam, sok dolgaim miatt ezúttal csak rö-
viden mondani. Ha Marjai Péter urnák valami kifogása 
volna ellenem, rendelkezésére mindenkor készen állok. 

Csepeli Pál. 

B E L F Ö L D . 

Egyházlátogatás a kishonti ev. esperességben. 
Czékus István superintendens ur f. évi junius 11 -tői 

26-ig tartotta egyházlátogatási körútját a kishonti egy-
házmegyében, meglátogatván ezen idő alatt a nevezett 
esperesség alsó járáskörének 7 anya-, 9 leányegyházát 
s a rimaszombati egyesült prot. gymnasiumot. 

Ünnepélyes fogadtatása jun. 11-ke délutánján a ri-
maszombati indóháznál történt, midőn is a vonatról papi 
díszöltönyben kiszálló főpásztort, az esperesség s Rima-
szombat városa igen tekintélyes díszküldöttsége, élén 
Szontagh Bertalan, gömör-kishonti egyházmegyei felü-
gyelővel és Gáber Lajos esperessel, szívből fakadó ékes 
beszéddel üdvözlé, s az ott készen álló fogatokon Felső-
Pokorágyra kiséré, hol a püspöki látogatás következő 
nap reggelén kezdetét veendő vala. Pokorágy után kö-

vetkeztek: Cserencsény jun. 13; Orlaj-Törék, Bakos-Tö-
rék jun. 14; Alsó- és Felső-Szkálnok jun. 15 ; Ráhó jun. 
16; Varbóc, Kecege jun. 17; Szelce, Valykó jun. 18; 
Pongyelok jun. 19; Osgyán, Keresztúr jun. 20—21 ; ri-
maszombati gymnasium jun. 22—23. (jun. 24-kén a 
követválasztás miatt szünet) ; Dusa jun. 25 ; Rimaszom-
bat, Tamásfala jun. 26 ; mely nap délutánján a superin-
tendens ur Feleden vonatra szállván Eperjesre utazott, 
hogy ott az érettségi- s theologiai vizsgákon jelen 
legyen. 

A látogatásnak minden anyaegyházban ugyanegy 
iránya s menete volt, t. i. rendes isteni tisztelettel vette 
kezdetét ; a szónoklat végeztével a helybeli lelkész kate-
chizált ugy a káté, mint a tartott szent beszéd felett, 
erre a gyülekezet egy énekverset orgonakiséret mellett el-
zengvén, püspök ur, hivatalos segédletével (a főesperes-
sel s alólirottal) oltár elé lépett, onnan a hívek nyelvén fő-
pásztori beszédét megtartá (Osgyánban, Rimaszombatban 
magyarul, egyebütt biblicus cseh nyelven), majd felol-
vastatá jegyző által a látogatási kérdő pontokat; anti-
phoniát, imát énekelt s végre ároni áldást advan a gyü-
lekezetre, hivatalos helyét újra elfoglalá, s a helybeli 
lelkész vagy tanitó által olvastatá a kérdő pontok sor-
rendje szerint készített és az egyházi közgyűlésben hite-
lesített jegyzőkönyvet, melynek folyamán az előadó-
dott szükséghez képest észrevételeit, meghagyásait s ren-
deleteit jegyzőkönyvbe vétette, ezen általa fölvétetett 
jegyzőkönyvet fölolvastatá s ott helyben azonnal aláirta 
és ugy a látogatási hivatalos személyzet, mint az egyház 
elöljárói s presbyterei által is aláíratta. Az anyaegyhá-
zakban az iskolai ifjúság vizsgalata a szorosabb értelemben 
vett látogatástól elkülönítve tartatott meg, a vizsgálat-
ról, valamint püspök urnák a vizsgálatra vonatkozó nyi-
latkozatairól, ajánlatairól és meghagyásairól is részletes 
és pontos jegyzőkönyv vétetvén fel. 

A leányegyházakban megejtett látogatás iránya s 
menete ugyanaz volt, ami az anyaegyházakban, kivé-
vén, hogy ott a lelkész két éneknek orgonakiséret 
melletti elzengése után csupán imádkozott, püspök ur 
pedig oltár elé lépett ugyan, de beszédet nem tartott, 
csakis antiphoniát, imát énekelt s ároni áldást mondott. 

A rimaszombati egyesült protestáns gymnasium 
látogatása pedig ugy ment végbe, hogy jun. 22-én d. 
e. a 3—6., d. u. a 2-dik és i-ső osztály növendékei, ré-
szint az illető tanár tetszése részint püspök ur névleges 
fölhívása szerint tettek vizsgát az összes tananyagból. A 
szorgalomdijakat is ugyanekkor osztották ki. A szoros 
értelemben vett vizsgálat a jun. 23-kán tartott pártfogó-
sági gyűlésen ejtetett meg, a midőn is a jegyzőkönyvek, 
számviteli könyvek, alapitvány-levelek, kölcsönkötvények, 
könyvtár, muzeum, figyelmes vizsgálat alá vétettek s 
egyszersmind az intézet anyagi és szellemi fejlesztése 
érdekében több javaslat és intézkedés történt. 

A látogatási jegyzőkönyveket végig olvasván, min-
denki meggyőződhetik a felől, hogy a püspök urnák 
ezen egyházlátogatási körútja alkalmával is főtörekvése 



volt a hívek buzgóságát fejleszteni, a hitet és reményt 
fölébreszteni sziveikben s egyházuk iránt áldozatkészségre 
serkenteni őket. 

A hívek áldozatkészsége a 19 évvel ezelőtt meg-
tartott püspöki látogatás óta megemlítésre méltólag kö-
vetkező helyeken nyilvánult: Rimaszombatban, hol dí-
szes s kényelmesen berendezett parochiát építtetett az 
egyház, ugyanott a templom is tetemesen javíttatott és 
felékesittetett; Glauf Pal lelkész, ma már szépen virágzó 
fillér-egyletet létesített s u. n. .arany-könyv* készíttetett 
az alapitványozók neveinek megörökítésére. Felső-Pokor-
ágyon Hámos József felügyelő 200 frtnyi alapítványt tett 
az egyházra, a hívek pedig két uj harangot szereztek. Cse-
rencsény diszes és kényelmes uj parochiát ; Orlaj-Törék 
aránylag nagyszerű iskolát építtetett 6000 frtnyi költség-
gel. Ráhó, Ruthényi Béla (200 frt), Okolicsányi Gáspár 
(200 frt), Vozáry Lajos (50 frt), Pazár István (50 frt) 
egyháztagok s a többi hívek áldozatkészségéből 1200 frt 
árú uj orgonát épít tetet t ; ugyanott Ruthényi Béláné az 
oltárt drága bíbor-teritővel ékesítette fel. Kecegén a köz-
ség iskolaházat ajándékozott az egyháznak. Osgyán 
templomát hozatta rendbe ; ugyanitt Babulya János és 
Katalin 112 frtot áldoztak templomi gyertyatartókra. 

Az egyház iránti szeretetnek mindezen szép jelei 
örömmel töltötték el a főpásztort. 

Még csak azt kell megemlítenem, hogy ugy a püs-
pök urat, mint kíséretét, rendkívüli vendégszeretettel 
halmozták el, különösen Hámos József ur Cserencsényben, 
Ruthényi Béla s Okolicsányi Gáspár urak Ráhón és 
Szelcén, Dr. Pacek Mór és Hamaliar Károly urak Ri-
maszombatban. Rimaszombatból — mint már emlitém 
— a püspök ur jun. 26-kán délután Eperjesre távozott, 
a kishonti esperesség elöljáróságának s híveinek azon 
őszinte óhajatói kisérve, hogy őt a mindenható sokáig 
éltesse ev. prot. egyházunk s édes magyar hazánk 
javára ! Liszlcay János, 

ev. lelkész s egyházlátogatási jegyző. 

A felsőszabolcsi ref. e megye számvevő 
gyűlése. 

Egyházmegyénk számvevő gyűlését junius 30. és 
julius i-én Lukács Ödön és Ujfalussy József elnöklete 
alatt, Nyíregyházán tartotta, az e. megye nagyságához 
és népességéhez képest igen gyér közönség jelenlétében. 
Pontosabb és a nagy közönséget is inkább érdeklő tár-
gyak a következők voltak : 

B. e. Nemes Benjámin esperes emlékünnepélye, a 
gyűlés első napjának délelőtti óráiban, a nyíregyházi 
díszes, uj templomban tartatott meg. A boldogulthoz 
méltó beszédet ez alkalommal Budaházi Pál, nagyhalászi 
lelkész tartott, fejtegetvén a hű lelkipásztor jellemző tu-
lajdonait. Áldás a munkás e. megyei tisztviselő, buzgó 
lelkész s önfeláldozó családfő emlékezetén I 

Az e. megyénkre eső zsinattartási költséget (1260 

frt) előlegezte a lelkészi özvegy-árva-gyámpénztar, oly 
módon, hogy meghatározott arány szerint (egy-egy lé-
lek után 2 kr.) fog az egyházakra kivettetni, melyek az 
őket terhelő zsinattartási költséget, tetszésök s vagyoni 
állapotuk szerint, 1—2 — 3 év alatt lesznek kötelesek 
nevezett kölcsönadó pénztárnak visszafizetni. Milyen 
felfordult világ 1 Régen Rakócy, Bethlen, Bocskay, 
Nádasdy, Drágfy, Perényi s a többi hatalmasok tartot-
ták a zsinatokat; ma pedig a szegény papi kasszabói 
kell azt tartanunk. No de azért ne tessék mindjárt fel-
förmedni s berzenkedni ez ártatlan megjegyzésre. Hiszen 
én elhiszem, hogy, a mint a határozat szól, vissza fog 
ez összeg fizettetni; csak azt nem merném mondani, 
hogy mikor. Szeretnék én még akkor élni, mikor ennek 
az 1260 frtnak az utolsó részlete a kölcsönadó pénztárral 
elszámoltatik. Nem mintha nem akarnák fizetni az egy-
házak a zsinattartási költséget. Dehogy 1 Kötelességök 
is fizetni; mert csak nem fogják kiváuni, hogy a sze-
gény papi özvegyek és árvák miattok kárt szen-
vedjenek ; hanem ugy vannak biz azok a szegény egy-
házak, mint az egyszeri ember tehene, a mely adott 
volna tejet szívesen, de magának se volt. Hanem hát a 
zsinatot nyakunkra határoztak az évtizedek óta legínsé-
gesebb évben nagyjaink és már most tartanunk kell, akar-
juk, nem akarjuk. Az egyházaktól most beszedni a szük-
ségelt összeget, határos a lehetetlenséggel. Más pénztár 
pedig még ugy sem adhat, mint a papi, hát felvettük at-
tól. Ez a tényállás. 

A lelkészválasztási szabály-javaslat az e célból ki-
nevezett e. kerületi bizottsághoz felterjesztetni rendelte-
tett. Ezen javaslatban van egy egészen uj intézmény : 
, a biráló bizottság*, melyről ideiktatok néhány jellemző 
sor t : »A lelkészválasztási eseteket ellenőrző biraló bi-
zottság alakul oly módon, hogy 3 bír. biz. tagot vá-
laszt a megüresedett egyház közgyűlése, írni, olvasni 
tudó, egyházát szerető s az iránt való kötelezettségeit 
teljesítő, feddhetlen előéletű s választásra jogosított 
egyháztagok közül ; ugyancsak 3-at választanak az e. 
megyebeli egyházak az e. megyei consistorium tagjai 
közül 3 évre.* , A biráló bizottság a lelkészi állomás 
megüresedése után legfölebb 40 nap alatt, az esperesi 
székhelyen gyűlést tart. Az egyház altal választott bír. 
biz. tagok előterjesztenek 3 jelöltet; az e. m. bír. biz. 
tagok jelölhetnek szintén 3-at; ezek közül jelölhet ki a 
bizottság 3 — 5-öt, kik közül a gyülekezet egyet rendes 
lelkészül választ* stb. A jelöltek közt lenni kell egy 
rendes-, előléptetésre érdemes lelkésznek, lehet egy kül-
megyei vagy kerületi is, a többiek lehetnek segédlelké-
szek. Érdekes volna az efféle lelkészválasztási szabaly-
javaslatokat minden e. megyéből közölni, s aztán az 
egész ügyet a többféle javaslatok alapján meg is vitatni; 
de hát a conventi-, illetve zsinati javaslatoknál történt, 
hogy — amint szem- és fültanűk beszélték — az e. me-
gyék észrevételeit figyelembe sem véve ad acta tették 
a kerületeken s elővették a központi javaslatot. 

Az afililiatió kérdése e. megyénkben a legközelebbi 



időkben meglehetős hullámokat vetett. E tárgyban kül-
döttség is neveztetett ki, mely — 600 frt lelkészi fize-
tési minimum mellett — 29 aftiliálandó egyházat szenten-
ciázott ki s juttatott volna leányágra ; de e nagy számtól 
magunk is megijedtünk s csak annyi ment határozatba, 
hogy , a mely egyház, megüresedés alkalmával, lelkészi 
fizetés gyanánt 600 frtot nem tud felmutatni, lakás és 
házi kerten kivül, affiliáltatni fog.4 Elég is ebből ennyi. 
Szerény nézetem szerint ezentúl, esetről-esetre azon kell 
lenni az e. megyének, hogy a kebelbeii kis egyházak 
lelkészi fizetése a 600 frtra kiegészíttessék ; ha az egy-
ház arra nem képes, segítsen az egyetemes egyház. Az 
erős, az egész siessen segélyére a gyengének. Hadd 
lássuk már valami hasznát az egygyüvétartozásnak is. 
Mert eddig csak rámondtuk traktuson, kerületen, hogy 
„ha nem tud élni: haljon m e g 4 ; de ebben ugyan nincs 
semmi krisztusi szeretet.Ne hallgassunk az amolyan álprófé-
takra, kik azt állítják, hogy ^a filiákban élénkebb élet van.* 
Mert ez igaz lehet talán Abaujban és Gömörben; de 
nem Tiszántúl és különösen nálunk Szabolcsban, hol Gesz-
teréd és Bökony s több efféle filiálisok egy-két mértföld-
nyire vannak a szomszédos ref. egyházaktól. Hát csak 
ne affiliáljunk olyan rohamosan ; mert én meg azt mon-
dom, hogy nálunk a filiákban kihal a protestántismus. 

íme, épen erről a filiáról, Geszterédről irja az es-
peres ur jelentésében, hogy az ottani volt, most már 
más egyházban működő tanitó, K. I., még a meghalt s 
általa eltemetett ref. hívek neveit sem küldötte át az 
anyaegyház lelkészének anyakönyvezés véget t ; sőt a 
maga tanköteles gyermekeit is a helybeli más felekezetű 
iskolába járatta tanulni. Ilyen az az félénkebb élet4 a 
filiákban! Természetesen, az e. megye a szigorú lépéseket 
e tárgyban megtette. 

A sényői egyház, évek óta tartó gondozás, tanács-
kozás, jegyzőkönyvi határozato : dacára is, 822 frtnyi adó-
val volt hátrányban. Részére az államsegélyből 100 frt 
megszavaztatott és 300 frt kölcsön felvétele engedélyez-
tetett. E határozatok végrehajtására felügyelő lelkészül 
Szabó Ferenc e. m. tanácsbiró s gondnokul Adorján 
István körjegyző kineveztetett. Igy a sényői egyházi 
fekvőségek az árverés veszélye alól felszabadíttattak. 
Reméljük, hogy a kinevezett erélyes lelkész és gondnok 
megteszik, a mi lehető. 

Ugyancsak Sényőn a kir. tanfelügyelő ur a ref. 
iskolai alapot, a felsőbb egyházi hatóság jóváhagyása 
előtt, lefoglalta közös iskolai alapul. A helyi elöljáróság 
a belenyugvásért megrovatott. A tanfelügyelő urnák pe-
dig kivonatilag értésére adatott , hogy jövőre is minden 
ily eljárása semmis. 

A tisztújítás megejtetvén, a következő 6 évre meg-
választattak : e. m. egyházi tanácsbirákul : Szikszai József 
és Elek Dániel; világi tanácsbirákul: Pilissy László, ifj. 
gróf Lónyay Menyhért, Szesztay Károly, Szaláncy 
Endre, Lővey Anta l ; e. ker. egyházi pótképviselőül: 
Vitéz Mihály ; e. ker. világi rendes képviselőül: Pilissy 
László, pótképviselőül: i f j . g r . Lónyay Menyhért ; világi 

jegyzőkül: Szikszai Pál megyei főügyész, Szaláncy Fe-
renc földbirtokos. 

Rendes lelkészekké választattak : Thuzséron Rác 
Gyula, Vaján Molnár Mihály. Megerősíttettek. 

Bakoss Kálmán, Bakó István segédlelkészekül be-
kebeleztettek. 

A kebelbeii pénztárak állása következő : 
A. Közigazgatási pénztár (domestica) : 

Bevétel 2476 frt 53 '/2 kr. 
Kiadás 1774 frt 92 kr. 

Készpénz maradvány 701 frt 61'/ , kr. 
E pénztár állása összesen 7434 frt 42'/i kr. lívi 

szaporulat 294 frt 64 kr. 
E pénztárral együtt kezeltetik : 

a) A bökönyi alapítvány : 2295 frt. 
b) Tűzbiztosítási alap : 439 frt. 
c) Miskolci-féle alapítvány, 6213 frt 7 kr. 

B. Lelkészi özvegy-árva-gyámpénztár: 32,341 frt 
8 l 4 /2 0 k'*- Évi szaporulat 3279 frt 117/2o kr. 

C. Litkei- lelkészi nyugdíjalap : 458 frt. 
D. Tanitói gyámpénztár állása: 10,016 frt 69 kr. 

Évi szaporulat 857 frt 34 kr. 

E. Lelkész-egyleti pénztár állása : 
1. Készpénzben 268 frt. 
2. Tagsági hátrány-követelés . 492 frt 95 V, kr. 

Együt t 760 frt 951/2 

Az esperesi évi jelentés szerint építkezések történ-
tek a következő helyeken : 

Templom javít tatot t : K.-Apátin 212 frt, Dombrá-
dcn 130 frt, Gelsén 760 frt, Kércsen 26 frt 50 kr., 
Petneházán 84 frt 15 kr., Nagy-Varsányban 42 frtig. 
Torony épí t te tet t : K.-Semjén 150 frtig. Uj papi lak épít-
t e te t t : Szabolcson 1200 frt, K.-Varsányban 1000 frt. Papi 
lakás javí t ta tot t : Karászban 26 frt, Kéken 504 frt, K.-
Létán 70 frt, Laskodon 132 frt 28 kr., Nyir-Madán 95 
frt 96 kr., Nyíregyházán 328 frt, L.-Petriben 15 frt, Já-
kón 22 frttal. Uj iskola épült : Beszterecen 350 f r t ; javít-
t a to t t : Nyír-Bátorban 1300 frt, Mihálydiban 160 frt, 
Pazonyban 250 frt, Szabolcson 50 frt, Vaján 112 f r t ; 
N.-Kállón fedetett s átalakíttatott két fiúiskola 800 frtból. 
Földbirtokot vásárolt : Gáva 9600 f r t ; iskolai telket : 
Nyíregyháza 3650 frt, Kálló-Semjén 350 frton. 

Ugyancsak az esperesi, mindenre kiterjedő, szellemi 
és anyagi állapotokat, egyházi bevételeket, kiadásokat, 
tőkepénzeket, adókat, terheket feltüntető jelentés alapján 
számos vallás-erkölcsi s e. megyei közigazgatási kérdés-
ben tétetett üdvös intézkedés. Jelesül az istenkáromlók 
és vadházasok ellen, hogy az ilyeneket a presbyterium 
hivassa maga elé, a lelkész keresse meg őket házaiknál 
s figyelmeztessék erkölcstelen, kétes kimenetelű helyze-
tökre ; ha ez nem használna, a presbyterium az állam-
ügyésznek is jelentést tegyen. P'elirat határoztatott az 
e. kerülethez, hogy eszközölné ki, miszerint a nősülés 
23 éven alól is engedtessék meg. A vasárnap megünnep-
lése tárgyában, az ünneprontókra a törvény alkalmazása 



kéressék. A nagymérvű gyermekhalandóságnak okozói 
levén a képezetlen szülésznők: a lelkészek felhivattak 
községeikben ugy intézkedni, hogy szakképzett bábák 
alkalmaztassanak. 

Hogy a számadások lehető egyöntetűséggel vezet-
tessenek az e. megye egyes egyházaiban, számadási- s 
lelkészi napló minták készítésére Lukács Ödön esperes 
elnöklete alatt Gonda Balázs, Tóth István, Ince József, 
Görömbei Péter kiküldettek. Számos egyházba állandó 
küldöttségek neveztettek ki. 

A hanyag tanitók. a szabályok értelmében megin-
tettek ; a kitűnők köröztetnek ; az oklevéllel nem birók 
vizsgatétel és oklevél szerzésére utasíttattak. 

Kegyes adományozások tétettek a következő egy-
házakban s mennyiségben : K.-Apátiban: Uszkay Ferenc 
gondnok 14 írt, Ilosvay Kristóf (róm. kath.) 14 frt, és 
Uszkay gondnok gyűjtött 140 f r to t ; Geszteréden: Lázár 
Juliánná, Göncy Istvánné, végrendeletileg 20 f r t ; Nyir-
Bátorban: Molnár István, neje halála után, 50 frt; Ber-
keszen : Gróf Vay Adamné szül. Lónyay Mária a szó-
széket díszes teritővel behúzatta s iskolai célra adott 
10 f r to t ; Bercelen : Harsányi Dániel alapítványul 100 frtot 
a szegény gyermekeknek könyvekkel való ellátására; Besz-
terecen : Benyicky Alajosné szül. Horváth Flóra urnő, 
az urasztalara értékes hímezett teritőt ajándékozott ; 
Nyir- Bogdán yban : néh. Szabó Mihalyné szül. Szőke Er-
zsébet végrendeletileg az egyháznak egy belső telket 
hagyományozot t ; TJjfehér tón : Kubinyi József, nevelési 
célra 400 frtot alapított ; Gyürében : Erdőhegyi Gyula 
és neje Majos Ida urnő, egy márványkőből készült ur-
asztalt vettek a templomba ; Kis-Létán : Gencsy Károly 
paplak javítására 50 frt, az állami adó törlesztésére 50 frt, 
együtt IOO f r t ; VasMegyeren : Vecsei Oláh Károlyné a 
paplakra egy vaskályhát adot t ; Nyíregyházán : özv. Kéri 
Horváth Palné szül. Török Johanna végrendeletileg 
2832 f r t ; műkedvelők 20 f r t ; Nyíregyháza városa iskola-
vásárlásra 200 f r t ; özv. Hudák Józsefné szül. Gráf Te-
rézia 40 frt, Elszász Ferenc ibrányi lakos 5 frt, Pásztor 
József ibranyi tanitó I frt, Miklós Ferenc 5 frt, az ibrá-
nyi egyház 4 f r t ; Szabolcson : Mudrány Andrásné az 
urasztalara egy értékes ezüst boros kannát ; Kálló-Semjén-
ben: Haraszti Péterné szül. Lengyel Mária egy gombot 
készíttetett a toronyra ; Nagy-Kállón : Szilágyi János egy 
öntött vaskályhát a nagyobb fiuiskolaba, b. e. id. Er-
dőhegyi Mihalyné 10 frtot hagyományozott orgona-
alapra. 

Az adományozásokért, külön-külön jegyzőkönyvi 
kivonaton, az illetőknek az e. megye köszönetét nyil-
vánította. 

A zsinati képviselőkre : egy egyházi rendes- és egy 
pót-, és egy világi rendes- és egy pótképviselőre a sza-
vazás elrendeltetett. 

írhatnék még sok apró-cseprő s azok között többé-
kevésbé közcrdekű tárgyról ; mert ez a mi e. megyénk 
annyi bajjal küzd, hogy gyűléseinek jegyzőkönyve száz, 
meg több számból is all, akár egy kis kerületi gyűlésé ; 

de ki győzné e sok számra terjedő jegyzőkönyvet ki-
vonatozni s azoknak az apró egyházaknak a bajait ap-
róra elmondani! Aztán az efféle nyomoruságokat Túron, 
Gyomán, Kőrösön, Szentesen, Vásárhelyen s a többi 
nagy helyen el se hinnék ; Ugocsában, Ungban, Felső-
Zemplénben, Abaujban meg úgyis ismerik. 

Görömbei Péter. 

R É G I S É G E K . 
Jeltelen sírok. 

A Szikszóiak. 
(Folytatás.) 

Szikszai irodalmi munkássága debreceni papsága 
idejére esik, amennyiben ez időben adta ki munkáit, 
noha java részök elébb, makói papsága idején s magá-
nos elhagyatottságában készült. Itt írta imáit, melyek 
közül a magán áhitatosságra szántak (a Ker. Tanítások) a 
biblián kivül máig is legbecsesebb kincsök ref. népünk-
nek s alig van csalad az alsó- és közép-osztályból, mely 
a jó öreg j.Szikszait4 ne ösmerné, könyvét ma is ne 
hasznalná. Azt mondja erről Kocsi S. J. a Szikszai fe-
lett mondott gyászbeszédében, hogy ,leikök épületivel 
olvassák ezt a buzgó katholikusok, hasonló idvességes 
haszonnal olvassak az evangelicusok és reformátusok.* 
Igy van-e ez máig is ? nem kutattam ; de annyi tény, hogy 
református népünknek kedveltebb imakönyve Szikszaié-
nál máig sincs s ennek oka nem csupán a könyv gaz-
dag, valtozatos tartalmában, hanem sokkal inkább irályá-
ban s nyelvezetében van. Nyilvános templomi haszná-
latra szánt imai pedig nemcsak a magok idejében tar-
tattak a legkitűnőbbeknek, annyira, hogy hivatalosan az 
e. kerület és megyék részéről is ezek használata hagya-
tott meg a ref. lelkészeknek; de tárgy és hang ma is 
páratlan bennök, s a mai fejlettebb nyelvtan s tisztul-
tabb izlés szabalyai szerint átirva, Révész sem állná ki 
vele a versenyt. Mert Szikszaiban nincs az, amit Révész-
ben — minden szépségei mellett is — megrótt a bírá-
lat : egyhangúság, pleonasmus, bibliai lókusok túlságos 
s gyakorta erőtetett beillesztése (a köznapiakba) ; de 
van benne — elavult nyelvezete s meghaladott dogmatikai 
allaspontja dacára is — olyan eredeti szépség, a milyet 
csak a teremtő lángész lehel alkotásaira. Egy jeles kor-
társa imigyen jellemzi Szikszait : ,az Istennek egy szép 
és nevezetes kegyelme adatott neki, hogy t. i. a legne-
hezebb és szövevényesebb dolgokat is világosan előadni, 
a tiszta gondolatokat a legtermészetesebb renddel szé-
pen elhelyezni tudja ; a közönséges ítélettétel őt már ré-
gen nemzeti classicusaink kevés száma közt főhelyre, 
munkait pedig a magyar nyelven készült remekek közé 
helyezte. ' 

Mindamellett a magyar nemzeti irodalom története, 
mely sokkal jelentéktelenebb Írókra is kiterjeszté figyel-
mét, nem vett tudomást Sz. felekezetünk irodalmaban 
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korszakalkotó s bármely népnek méltó büszkeségét ké-
pező ezen munkásságáról. Egy hanggal sem említi Sz. 
nemcsak bel-, de külterjességre nézve is egyiránt jelen-
tékeny, több kötetre menő s még életében számos (2—4) 
kiadást ért munkáit. Egyedül a Benedek Mihály és Do-
mokos Lajos társaságában irt debreceni grammatikai 
emliti meg, mely szerinte sbemocskolta az összes refor-
mátus irodalmat, ugy hogy ennek állandó becsű művei 
sem olvashatók ma már botránkozás nélkül. ' 

Mi azonban megbocsátunk a mai álláspontból elitélt 
rosz grammatikusnak s büszkeséggel mutatunk Szikszai-
nak a nagy irodalomtörténész (sőt, fájdalom, saját Paptan- s 
egyházi szónoklattan iróink) által megemlítésre sem mél-
tatott következő, nagyrészt állandó becsű megjelent 
munkáira : 

1. Egynehány prédikációk, melyeket magánosságá-
nalc idején egyszer másszor Debrecenben elmondott — — 
már most ugyanott az ispotálybeli templomban prédikátor. 
Pozsony. Fűskúti Landerer. 1787. Ajánlva »a debreceni 
anyaekklésia Tekintetes és nemzetes elöljáróinak s az 
egész nemes elec.a jurata communitásnak.* Tartalma 10 
prédikáció. Fia, József nevezi először {az „Epitaphium* 
9-dik lapján) e munkát xTiz idvességes predikáció/c-"nak 
s utána a többi források szintén e címen említik. 

2. Martyrok oszlopa. Pozsony, 1789. Szent Athy-
mus, Zenobius, Silvanus stb. vértanúk életét irja le, 
hogy, u. m , ,az igazat a hamistól, a bizonyost a bi-
zonytalantól megválaszthassuk.' 

3. Keresztyén tanítások és imádságuk a ker. ember-
n ek különféle állapotai és szükségei szerint . . . három 
szakaszban. Pozsony, 1795. Sok kiadást ért. A máig is 
közkézen forgó legújabb kiadásokon Bucsánszky Alajos 
nevezi meg magát kiadó-tulajdonosul; de sem az év, 
sem a kiadas szama nincs kitéve. Az előljáró beszéd 
1795. aug. 18-kán Debrecenben kelt s ez a könyv 8-ad 
rét alakú, 688 lap és a „mutató tábla* 8 lapon. I. sza-
kasz : melyben közönségesen minden keresztyént illető 
tanítások és imádságok vanaak. II. szakasz: külön-
böző állapotú, nemű és hivatalú ker. illető tanítások és 
imádságok. III. sz. : különböző szomorú dolgok között 
forgó ker. illető imádságok és tanítások. Rendes me-
nete ez : i-ső tanítás: »A ker. embernek imádkozni 
kell.* Ezen bibliai helyes idézetekkel teljes s épületes 
tanítás után jön az imádság, »melyben a ker. ember 
azért esedezik, hogy az Isten tegye őt alkalmatossá az 
imádkozásra.* 2-dik tanítás: , A ker. embernek vasár-
nap imádkozni kell*, ezután jön a vasárnapi imádság és 
így tovább. 

4. Közönséges lelki áldozatok, avagy az Istent imádó 
sz. gyülekezet imádságai az előfordulni szokott alkalma-
tosságok szerint. 4 szakaszban. Pozsony, 1795. 8-rét, 776 
lap. Több kiadást ért. A 3-dik 1807-ben Pozsonyban We-
bernel, a 4-dik 1824-ben. Kiadta fia, József. »Nagy 
emlékezetű atyám — így szól az előszóban — meg-
hagyta, hogy az ő munkáinak ujabb kiadását én vinném 
véghez.* I. szakasz: vasárnapi imák, II. sz,; hétköz-

napi-, III. sz : ünnepi-, IV. sz.: rendkívüli alkalmakra való 
imák. A hétköznapiakat Baksay Dániel átírva s erede-
tiekkel megtoldva kiadta 1857-ben. Az előljáró beszéd-
ben roszalja Szikszai az azon korban fenálló szokást, 
mely szerint az imák betanulva, könyv nélkül mondat-
nak. Imáiról ugyanitt ő maga ekként nyilatkozik: ,ezek 

1 nem öszveszedések, sem nem más nyelvből való fordí-
tások ; hanem egészen ujak és a szerint, amint az isteni 
kegyelem segített, mindenütt egyenlők.* Bűnbánati —> 

' u. n. poenitentialis — imákat nem ir; mert , a jó ke-
resztyén nemcsak urvacsorálás előtt egy hétig, de 
szüntelen köteles bűnös voltáról megemlékezni s kérni 
mindenkor az isten irgalmát.* Ez elvhez képest, mind 
a köznapi-, mind a vasárnapi- s egyéb imáiban az 
emberi gyarlóság s bűnösség megismerése s az isten 
bűnbocsátó irgalmának esdeklése mindenkor és első sor-
ban előjön, úgyszintén a csendes békességért, vagy ha 
ezt Isten megvonna, a keresztviselések alatt erőnek lel-

i kéért való forró esdeklés. 

5. A természeti és keresztyén vallás, a magyar ke-
resztyének számára és épületére. Pe.it. Trattner Mátyásnál. 
1799. Nagy 8-rét, 570 1. Célja— miként az előszó mondja 
— „a tiszta ker. tudomány ellen törekvő naturalisrnus, 
socinianismus, indifierentismus, moralismus és rationa-
lismus meggyőzése.* 

K é z i r a t b a n : 
1. Az egész ó és uj testamentorni szentírás magya-

rázatja és annak minden részeire való tanúságok. Három 
darabban. E nagy műből, — mely állítólag Friesz J. H. 
ilynemű terjedelmes munkájának átdolgozása, — »Bib-
lia szövétneke* c. alatt az első darab első részét fia 
Benjámin adta ki saját neve alatt. (Lásd alább.) 

2. Biblia győzedelme, befejezetlenül, de utóbb szintén 
fia, Benjámin által kiadva. 

3. Ünnepi, közönséges és halotti prédikációk 5 da-
rabban. 

Életrajzi s egyéb adatok. Néhány sorban munkái 
emlitve Danielik ,M. írók* (Pest, 1858.) 2. k. 319. 1. Szin-
tén csak emlitve Szűcs István „Debrecen v. története* 
907. 913. 1. A Csécsi Miklós makói lelkész által szer-
kesztett »Téli Újság* 1878. f. 8-dik számaban : »A ma-
kói ref. egyház története*, Szőllősi Antaltól. Rövid ön-
életrajza ily című könyvecskében : »Néhai f. t. Szikszai 
Györgynek epitaphiuma, élete és búcsúzó szavai, melye-
ket halála előtt egy kevéssel irt, ugy nem különben el-
temettetése alkalmatosságával elmoudott prédikációk, 
egy réztábla rajzolattal s azt magyarázó gyászversekkel, 
melyeket kinyomatott Szikszay József, a felsőörsi r. 
ekklézsiának prédikátora.* Pest. Trat tner M. 1803. 8-rét, 
86 1. (A réztábla: egy halotti címer, „melyet festett 
Obernyik József poéták tanítója,* ugyanő magyarázza 
versekben a címert. 

Méltatva mint imairó, Tóth Mihálynál, Egyház-
szónoklattan 2-dik kiadás. Debr. 1878., 238. 1. Méltatva, 
vagyis inkább teljesen elitélve mint nyelvész ő s az 



egész ,debreceni oskola* : Toldy F. M. n. ir. tört. 
4 dik kiadás. 168. 1. 

Arcképe: a „Lelki áldozatok* s a fent emiitett 
„Fpitaphium* mellett. (Halála előtt egy évvel, mint 65 
éves aggot tünteti föl. Hátra fésült nagy haj, simára 
borotvált, szelid jóságos arc.) 

Szentkúti Károly. 
(Vége következik.) 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

Innsbruck. 
— Eredet i levél. — 

Udvarhelyszék Csíkszékre dűlő részét Szentföldnek 
hívják, mert népe ép oly vakbuzgó, mint a csíki góbé. 
Ausztriának is van ily szent földje ; rajta járok, levegő-
jét szívom, róla akarok ezúttal ép e lapba írni, mint 
ahogy ide irtam a Grandé Chartreuse vagy Monté Cas-
sino érdekességeiről. 

A lajtántúli államconglomeratumnak Tirol az egyet-
len tartománya, mely mindig védte a fennállót, s örök 
esküdt ellensége volt minden újításnak. Bármerre men-
jünk a havasok e tündérszép országában, minden csak 
arra vall, hogy a conservativizmus classicus földjén já-
runk. Csodatevő szentek ereklyéivel bővölködő búcsújá-
róhelyek, szent kútak, jezsuita kézben lévő egyetem, a 
császári mindenhatóságot dicsőítő trophaeák, s annyi 
más effajta történelmi emlék ma is fennen hirdeti, hogy 
Tirol bércei közt eleven még az a szellem, mely annak 
idején diadalmasan verte vissza a protestantismust, s 
hősies önfeláldozássá! mentette meg egy birodalom ab-
solutismusát. 

A ragadó Inn vize partján, bérckoszorúzta széles 
völgy ölén, festőileg fekszik Innsbruck, minden tekintet-
ben hű képviselője a tartománynak, melynek fővárosa. 
Elmondhatjuk, hogy ha Tirol a pápaság és császárság 
bevehetetlen erőssége: Innsbruck benne a fellegvár. E 
város minden visszaemlékezése, ama karonfogva járó I 
két rendszer iránti törhetlen hűségre vonatkozik. 

Csak futólag említem a kapucinusok kolostorát, 
mely a rend első háza Németországban, a jezsuiták 
templomát s terjedelmes zárdáját, mely összenőtt az 
egyetemmel, az udvari templomot, melyben Krisztina, 
a legnagyobb protestáns hős leánya 1654 ben katholi 
zált, a császári Burgot, azt a tömérdek kisebb-nagyobb 
emléket, mely Hofer András, Speckbacher és Haspin-
ger nevét óvja a feledékenységtől, a Radetzky-albumot, 
a császári diadalkaput stb. Hanem egyenest kinézek a 
város végére, hol a császári vadászok lövöldéjében a 
kétfejű és a tiroli sas teregeti szárnyát a császár-vad ász-
ezred emlékoszlopain, melyekre ez van irva : ,Tempóra 
quae volvunt discrimina semper in altis Austria splen-
debit tecta valore suo. 1703. 1707. 1809.* „Donec erunt 
montes et saxa et pectora nostra Austriáeae domui semper 

erunt. 13. April. 29. Mai. 13. Aug. 1809." Ami magyarán 
azt jelenti, hogy ,míg a tóban halak laknak, addig ró-
zsám el nem hagylak* ; régiesen, történelmi mondással 
visszaadva pedig : A(ustria) E(rit) I(n) O(rbe) U(ltima). 

Valóban, Ausztriának csak névleg nem voltak 
úgynevezett gárdaregimentjei. Tulajdonkép azonban a 
tiroli „Kaiser Jáger-Regiment* mindenkor hű testőrzője 
volt a császárságnak. S mert visszaemlékezéseiben él 
egy-egy nemzet, s azok szerint intézi életét: e hagyo-
mányok kegyelete továbbra is biztosítja Ausztria számára 
a tiroüak határtalan hűségét. Nemzetről szólok, mert 
ugy vélem, hogy a tiroli, nemzet-sorba jöhet, csakhogy 
Tirolban a nemzet szó közjogilag, tehát politikai érte-
lemben veendő, mint államalkotó, nem pedig néprajzi 
értelemben, mely a fajt tekinti. Fajilag olasz és német. 
Ámde a két faj egybeforr történelmében, s tényleg is 
egy nemzet, akár Svájcban a francia, német és olasz. 
S ha csak valamennyire is igaz a mondás, hogy ,1a 
garde la plus sűre des souverains est le coeur de ses 
sujets* : akkor e nép, mely a nálunk „lisztes zsákoknak* 
gúnyolt császár-vadászokat szolgáltatja az osztrák had-
seregnek, biztosabban megvédi hazáját, mint Franzens-
feste milliókba került kősáncai. 

A lövölde tőszomszédja a Wilten városrészről el-
keresztelt premontrei apátság, hol szintén a soraim élén 
emlegetett kettős rendszert élteti az az emlék, mely 
legelőbb ötlött szemembe. Az apátsági templom előcsar-
nokában, infula, kereszt és pásztorbot alatt e sorokat 
olvastam : 

§ f ) r i f í f i d ) C 5 J l n b c n í i c n 

c m b e n <&ocí)gct torncn, ^ o c O i u ü r b ú j f f c n i a c v n t 

^ R f e x a n b e r c<áoíjenfol)e, 

$ r o | j p r o p f í n o n ($>rof}u>avbcin, 

• g i í : "gátfc^of n o n S a r d i c a u n i t JUi í n o n 

G á b o r j á n , § o m m c m b c u r bco t m i r . £>í. 

^ i c ö a c f s u . " g t i f f e r b e s " g í í a f ü j c f c r $ r b e n s , 

j u c f d ) c r flcBorcit a m 17. JUt t f . I7í>4. 

j t f r i c f í c r fc i í 1815, inc f flcprüff 

6 u r d ) f e f f e n e ( S r f c t m i f j c , u n e r f d j ü í í c r f i d j í r a t 

f e i n c r $ t r d j e u n b f c i n c m ^ c í j c n f e i t , 

o c v ö r c u t f l í n o n f e m e m g i i j c b u r d j b ic ( S r c ú p i i l T c n 

bco ^ a í j r o ö 1848, 'jSroff « . I H u l j c f u d j f e 

in íirol, í)fm Cüiibc iice altrn (Éüauliriis, 
uon bent cr, flcto cifrifl in 23orí it. ^íjal, 

üranficfní) fĉ icí> hit g>cpfemlicr 1849, unb 

mtf ber 21ücfircife nadj ^Cttqarn fiarli 3U 

pöffent in ^(nfcröftcrrcicf) 

am 14. 2Tot\ 1849. 

A wilteni templomhoz hasonló renaissance-izlésű 
egyház az udvari- vagy ferencrendi templom. Csak-
hogy míg amabban egyetlen emlék Tágén principálisá-
nak, Hohenlohe nagyprépostnak kicsike kis síi köve : 
emez valóságos muzeum, még pedig a javából. 

Az 1553-tól 63-ig I. Miksa császár végrendelete 
folytán épített udvari templom főhajója kellő közepén 
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emelkedik a császár síremléke (teste Német-Ujhelyben 
nyugszik). 

A négyszögű sarkophag oldalain fehérlő 24 már-
vány domborművet 1558-tól 1566-ig mechelni Colin 
Sándor készítette. A hagyomány fenntartotta, hogy a 
képfaragó mindenik tábláért 240 forintot kapott . Nagy 
jutalom, minőben akkor ritka mester részesült. De ily 
igaz gyöngy valódi értékét nem a vásár adja meg, s 
bizonyára jóval külömb dijat nyert a művész az utókor-
tól, midőn Thorwaldsen úgy nyilatkozott domborművei-
ről, hogy azok mind technikai kivitelök, mind pedig 
művészi jellemzés tekintetében páratlanok. Annyi áll, 
hogy e reliefeken a különböző népfajok typicus jel-
lemvonásai világosan megkülönböztethetők, s pl. a ma-
gyar, a török testtartását, arcvonásait, külföldi művész 
tán sohasem tudta hívebben föltüntetni, mint Colin 
Sándor. 

Mindenik dombormű egy-egy történelmi kép, job-
bára Miksa császár életéből. Van hát közte magyar 
vonatkozású is. Ott látjuk pl. amint nagy begyesen 
vonul be a magyaroktól, illetőleg Zápolya Istvántól el-
hagyott Bécs városába. Büszke fölirata van, oly rátarti, 
mint az az alak, mely hatraszegett nyakkal, koronás 1 
fővel, nagycsontu északnémet paripán léptet be a Kai-
serstadtba ; pedig nincs oka oly nagyon hetykélkedni. 
Élne csak még Mátyás király, bezzeg nem volna az 
övé Bécs városa ! 

A szomszéd relief, Székesfejérvár bevételét ábrá-
zolja. A koronázó város bástyái mögül egész torony-
erdő mered ég felé. Védfalait keményen töreti a német : 
csupa rés, csupa omladék, már alig-alig tarthatja ma-
gát. E tábla, a legsikerültebbek egyike, azért is érde-
kes, mert tudtommal Fejérvárnak ez az egyetlen XVI. 
századbeli képmása. Fölirata a következő : 

A L B A R E G A L I S VRBS NOBILIS IN Q V A 
R E G E S H V N G A R I A E E T I N A V G V R A R I E T SEPE-

LIRI SOLEBANT, 
V A L I D O E X E R C I T V CINCTA E T E X P V G N A T A , 
INGENSQVE VNIVERSO ILLI REGNO, T E R R O R 

ILLATVS. 

A 9-dik számú relief: a törökök kiveretése Hor-
vátországból. Ez meg valóságos kopja-rengeteg. Mind a 
,háta t adó4 török lovasság, mind a nyomába rugaszkodó 
németség kopja és gerely-szállal van fölfegyverkezve. 

Ugyanezen az oldalon, a 23-dik dombormű, neve-
zetes lakzit ábrázol. Hosszú felirata helyett jobb lett 
volna azt a rövid verssort irni, melynek életet ép ez a 
lény adot t ; irták volna alá, hogy : bella garant alii, tu 
felix Austria nube! Mert hisz' ez a dombormű Miksa 
unokáinak, Ferdinánd és Máriának Ulászló magyar király 
gyermekeivel, Mária és Lajossal való eljegyzését ábrá-
zolja. Már pedig Ausztria a mióta megvan, fegyverrel 
oly államcsoportot egyszerre sohasem szerzett, mint a 
mennyit ez a dupla frigy hozott be számára. 

A templom többi részét 28 érc álló-szobor foglalja 

el. Értéküket főkép az adja meg, mi a XVI. században 
fehér hollószerü ritkaság, hogy a művész tudatosan jel-
lemezni akarta azt a fajt, melyhez azon egyén tarto-
zott, kinek alakját ércbe önté. Ez a törekvés különösen 
szembeötlő Arthur angol király, a tövis-koronás Bouil-
lon Godofréd, s Theodorich keleti gót király szobrán. 
Ez utóbbi, pörge bajszú, sima állú, daliás alak, testtar-
tása, arcvonásai, méla tekintete, fejhordozása, minden 
porcikája olyan, hogy ha levedlené középkori vértjét, 
sisakját, páncélingét, s felöltené a somogyi kanász cifra 
szűrét: jobban beválnék búsuló juhásznak, mint bármely 
mostani bécsi művész véresszájú magyar Speckfressere. 

Albert magyar király, az első Habsburg vér, ki 
kormánypálcája alatt először egyesité azon országokat, 
melyek mai napság zömét képezik az osztrák-magyar 
monarchiának: feleségével, Erzsébet királynéval együtt, 
szintén helyet talált e szobor-kiállitásban. Négy mezőre 
osztott címerében első helyen a négy magyar pólya 
díszlik; talapzatán e sorok olvashatók : 

A L B R E C H T VON OESTERREICH ROMISCHER 
HVNGERISCHER VND BECHAIMISCIIER 

KVNIG. L A S L A V V A T E R . 

E 28 óriási ódon szobor, mintegy testőrzője a sar-
kophagnak. Mögöttük Hofer András nagyszerű emléke 
áll. Hofert 1810-ben a franciák agyonlőtték Mantuá-
ban. Pormaradványait a császár-vadászok első zászlóalja 
1823-ban hozta magával, s nagy ünnepélyességgel he-
lyezte el mostani nyughelyére. A síremlék tetején Ho-
fer marcona alakja veti ki a mellét; ez alatt a nagyon 
ismert dombormű, amint a Tirol hat kerületét jelképző 
hat erős férfi, lehajtott zászlóra esküszik. 

Hofer -nagyszerű emlékétől jobbra-balra egy-egy 
befalazott szürke kőtábla hirdeti, hogy a császár hálá-
ból, ide, vezető-pajtásuk mellé hozatta Speckbacher és 
Haspinger csontjait. 

Csak úgy elnéztem ezt a hármas emléket, s el-
gondoltam, hogy hogyne sikerült volna az a népfölke-
lés, mikor egy kocsmáros vezeti, kinek egy katona és 
egy pap az adjutánsa. Hiszen az egész nemzet minden 
eleme egyesült abban a Landsturmban, melynek a pol-
gárságot, papságot és katonaságot egyaránt sikerült 
megnyerni a maga számára. 

A népfölkelők szobraival szemközt van a templom-
mal összefüggő Silberne Capelle, mely a boldogságos Szűz 
ezüst szobrától kapta nevét. Ezt ismét egy emlékszobor, 
Welser Philipina sírköve teszi nevezetessé. Fölirata sze-
rint $Conjugis charissimae* állíttatta Ferdinánd főherceg, 
ki halálosan beleszeretvén az augsburgi polgárleányba, 
utoljára is, bár titkon, egybekelt vele. A csodaszép nő 
számos arcképe maradt fönn. Különösen hófehér arcbő-
rét s hattyúnyakát magasztalják, mely oly hártyafinom 
volt, hogy mikor vörös bort ivott, átpiroslott rajta az 
ital. 

Kilépve az udvari templomból, tüstént szabadban 
vagyunk, üde sétányon, honnét felséges kilátás nyílik a 



környékre. Mögöttünk a ragadó Sill vize, előttünk égbe-
nyúló havasok. Oldal lejtőiken tavalyi hó fehérlik, sűrű 
felleg borítja csúcsaikat: 

Hová a vizsga ember-szem nem ér, 
Zöld lombon át csak a csillag kisér, 
Hol más beszéd nem hangzik, mint madárszó. 

Ballagi Aladár. 

M I S S I Ó Ü G Y . 
Az egyetemes protestáns egyház missió-

munkálatai. 
(Folytatás.) 

Németország. Németország, ahol a protestánsok 
száma 27 millió, szintén egyike azon protestáns álla-
moknak, melyek tetemes összeggel járulnak a missió ter-
jesztéséhez ; de azért korántsem járul olyan segéllyel, mi-
nővel járulnia kellene. Az európai protestánsoknak több 
mint egy harmada Németországban van, és Németor-
szág mégis csak alig 1 és fél millió forinttal járult, az 
európai protestánsok által missióra adott 19 millió fo-
rinthoz. Dacára annak, hogy Németországban már a 
jelen század első felében 8 egylet teljes odaadással, 
teljes erővel kezdte meg a missiót, s dacára annak, 
hogy ezen egyletek tagjai ma is minden lehetőt meg-
tesznek s lelkesen munkálnak: az eredmény aránylag 
igen csekély. 

A német prot. egyház évenkint tetemes összeget 
ad ugy a bel-, mint a külmissióra ; de az érdeklődés nem 
fokozódik, ugy, mint pl. az angoloknál, skótoknál és ameri-
kaiaknai. Németország — mondhatnók — a mit 50 
évvel ezelőtt adott, azt ma is megadja szívesen, de 
hogy 8—io-szer többet adjon, mint pl. Anglia, arra 
nem is gondol. Hatvan krajcárba kell számitanom a 
márkot, hogy legalább másfél millióra kiszoríthassam 
az összeget, mit Németország a mult évben missióra 
adott ; de ha másfél millió forintot veszünk is: mi ez 
27 millió lélektől? Csak igen kevéssel több, mint 5 kr. 
fejenkint. Hátha még ebből levonjuk a herrnhutiak és 
württembergiek által adott 3—400.000 forintnyi össze-
get : akkor a német birodalom többi részére alig ma-
rad 1,100.000 forint, melyből aztán csak 2 krajcár 
esik egy főre, mig ellenben a kis Wiirttembergben min-
den főre 26 krajcár esik, és a herrnhutiaknál még ennél 
is több. 

Ne feledjük azonban, hogy Németországban ott 
van a hatalmas Gusztáv-Adolf-egylet. Hátra vannak 
ugyan a németek a missió tekintetében ; de ám hatal-
mas G.-A.-egyletük, millió és millió protestánst segé-
lyez. Azt sem kell felednünk, hogy a német protestáns 
egyház velünk együtt szegény, és valamint nálunk, 
úgy náluk sincs meg a kellő melegség, a teljes ker. 
szeretet, hit, buzgóság stb., melyek nélkül pedig vala-
mint lelkesülni s érdeklődni, úgy lelkesíteni sem lehet. 

A nevezetesebb missió-egyletek Németországban a 
következők : 

,,Die Missionsgesellschaft der fírüdergemeinde", mely 
úgyszólván a legrégibb missió-egylet, s alig van a ki-
sebb egyletek között csak egy is, mely hasonló ered-
ményt mutathatna fel. Van ez egyletnek jelenleg 90 
főállomása 170 pappal, 157 ügynökkel s körülbelül 
100.000 benszülött egyháztaggal. Különösen nagy si-
kerrel munkainak missionáriusai Guineaban a pápuák, 

Grönlandban az eszkimók, Amerikában a vörös indiá-
nok között, s kitűnően szervezett állomásaik vannak 
azután még Labradorban, D.-Afrikában, Ny.-Indiaban, 
Tibetben, Holl.-Guineában, K.-Afrikaban Kaffer- és Zulu-

! földön, Demeraraban stb. Az egylet évi bevétele közel 
200 000 forint. 

„Die Bheinische Missionsgesellschaft", mely 1828-ban 
alakult, s ma már egyike a legvirágzóbb német egyle-
teknek. Szép eredményt mutat fel ez egylet Dél-Afri-
kában, Szumatra, Jáva, Borneo szigetein, továbbá Ny.-
Afrikaban a Namaqua-földön ; úgyszintén Khínaban, In-
diában is vannak meglehetős állomásai. Van az egylet-
nek nevezett helyeken összesen 50 főállomása 70 pappal 
és rnissionáriussal, s körülbelül 22,000 egyháztaggal. 
Bevétele 200.000 forint. 

,,Die Berliner Missionsgesellschaft", mely szintén 
meglehetős eredménnyel működik Dél-Afrika egyes álla-
maiban. Az egyletnek 40 főállomása van 58 rnissioná-
riussal s körülbelül 8 12 ezer egyháztaggal. Bevétele 
közel 180.000 forint. 

,,Die Gossnerische Missionsgesellschaft.11 Ezen egy-
let — dacára, hogy a legifjabbak egyike — meglepő 
eredményt mutat fel minden diasporán. Csak alig 40 
éve kezdte meg működését, s ma már van a pápuák, 
indiánok, bengálok és santalok között közel 30.000 
benszülött tagja, kik 20 főállomáson ugyanannyi euró-
pai missionáriustól nyernek oktatást. Bevétele ez egy-
letnek közel 150.000 forint. 

,,Die evangelisch-lutherische Missionsgesellschaft." 
Ez egyesület Ausztráliában, Afrikában, Indiában stb. 
működik és van jelenleg 18 főállomáson 25 papja. Be-
vétele 200.000 frton felül. 

Van azután még Németországban 4 missió-egylet 
körülbelül fél millió frt évi bevétellel. Vau továbbá 20 
biblia-egyesület, 6 tractatus-egylet, és számos más jóté-
kony célú egyesület, nem is emlitve a G -A.-egyletnek 
százakra menő fiók-egyleteit. 

(Folytatása következik.) 

I R O D A L O M . 
Moritz Ballagi's Grammatik der ungarischen Sprache 

für Deutsche. Neu bearbeitet von Prof Johannes Jónás. 
Achte Aufl. Budapest, Franklin-Verein. 8-rét, 392 lap. 
Ára 2 frt. 40 kr. — Ballagi nyelvtanának első kiadása 
körülbelül negyven évvel ezelőtt látott napvilágot. Az-
óta a magyar nyelv — tudvalevőleg — igen sokat 
fejlődött, ugy hogy hova - tovább sürgetőbbé vált e 
nyelvtannak, — melyet a magyarul tanulni vágyó kö-
zönség mindinkább megkedvelt s melyet ennélfogva 
nem lett volna helyes a forgalomból kivonni, — a nyelv-
fejleményekhez képest való átdolgozása. Az átdolgozásra 
Jónás János vállalkozott, aki amellett, hogy alaposan 
képzett nyelvész, a nyelvtanítással mint volt halasi gym-
nasiumi tanár gyakorlatilag is foglalkozott. Hogy az 
átdolgozásnál Ballagi ismeretes állaspontját a nyelvújítás 
kérdésében Jónás nem desauválta, az természetes ; de 
másrészről tartózkodott határozott állást foglalni akár az 
orthologiával akár a neologiával szemben. A két nyel-
vészeti irány által vitatott kérdések részben theoretikus 
jellegűek, általában véve pedig végérvényesen eldöntve 
nincsenek; ennélfogva egy kézi könyvben, — mely 
a tudománynak nem vita alatt levő feladványait, hanem 
kész eredményeit van hivatva reprodukálni, — olyan-
féle kérdések nem bolygathatok. 

A magyar népiskolai tanitás története. Irta Dr, 



Kiss Aron i-ső füzet. Budapest, Franklin-társulat. 8-rét, 
220 lap. Ara 1 frt. 20 kr. — E munka három részből 
fog állani. Első része a népiskola kifejlődését, második 
része nevelési irodalmunk történetét s a harmadik része 
a népiskolai tantárgyak methodikájának a történetét 
fogja feltüntetni. Ur. Kiss Aron szolgálatot tett a ha-
zai oktatásügynek, midőn munkájával a tanférfiak figyel-
mét egy olyan tárgyra irányozta, amelyet eddigelé 
nálunk jóformán egészen elhanyagoltak. Tökéletesen iga-
zat adunk neki abban, amit az előszóban mond, hogy 
az a nemzetietlen kapkodás minden után, ami idegen, 
aligha egyrészt onnan nincs, mert saját népiskolai ügyünk 
múltját nem ismerjük s azt becsülni nem tanultuk. 
Ha neki sikerülne, — amit mi szivünkből óhajtunk, — 
munkájával embereinkben az önbecsülés érzetét fölébresz-
teni, mar csak ezért is méltán megérdemelné az elismerést. 
Mi rank protestánsokra nézve különösen tanúságos Kiss 
Aron könyve, mint amelynek pozitív adatai csalhatla-
nul és ékesszólóan bizonyságot tesznek arról, amit — 
sajnos — gyakran még bizonyítgatnunk is kell ellensé-
geink előtt, hogy t. i. a protestáns egyháznak és a prot. 
tanférfiaknak oroszlánrészük volt a hazai közoktatásügy 
előbbrevitelében. Kiss munkája azonban nemcsak mint 
tanúságos olvasmány, hanem mint tankönyv is használ-
ható. Mint tankönyv különösen hézagpótló. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

'* Személyi hírek. A szilágymegyei tanitóegylet 
f. hó 6-kán Tasnádon Báthori György kisdobai ref. ta-
nitó 50 éves tanitói működésének emlékére jubilaeumot 
rendezett. Somogyi Károly tasnádi ret. tanitó 50 éves 
jubilaeumát is ez alkalommal akarták megülni; de So-
mogyi időközben meghalt. Az ő emlékét ennélfogva az 
egylet közgyűlése jegyzőkönyvileg örökítette meg s a 
Báthori tiszteletére rendezett jubilaeum után az elhunyt 
öreg tanitó sírjához az egylet tagjai testületileg kivo-
nulván, a sírt megkoszorúzták. Báthorit jubilaeuma al-
kalmából nevezett egylet tiszteletbeli tagjává választotta, 
Szilágymegye törvényhatósága pedig a Deák Ferenc 
emlékére létesített alapból öt darab aranynyal jutal-
mazta. A szilágy-szolnoki ref. egyházmegye szintén ki-
fejezte elismerését az érdemes öreg néptanító iránt. 

* Zsinati választások. A külső-somogyi egyház-
megyében — mint nekünk irják — a szavazatok fel-
bontására kiküldött bizottság, jul. 3-dikán felbontá a be-
érkezett szavazatokat. Az eredmény lett, hogy világi 
részről Décsey Lajos segédgondnok rendes-, Sárközy 
Béla póttagnak szavazattöbbséggel megválasztattak. 
Egyházi részről többséget senki nem nyervén, a legtöbb 
szavazatot nyert egyének ujabb szavazásra kitűzettek és 
pedig a rendes tagságra Szilády Aron és Dömény József, 
a póttagságra Gaál György és Szalay Ferenc. A beér-
kezett szavazatok jul. 24-kén felbontatván, Szilády és 
Dömény 14—14 szavazatot nyertek és igy még harma-
dik szavazás lesz szükséges ; póttagul Gaál György vá-
lasztatott meg, aki azonban lemondott, s igy az egyházi 
póttagságra is uj szavazás rendeltetett el. Az ujabb sza-
vazás eredményét aug. 7-kén tudjuk meg. A megválasztott 
világi képviselők elfogadták a képviselőséget. — A tol-
nai egyházmegyében — értesülésünk szerint — megvá-
lasztattak : Csekei István várkonyi lelkész egyházi rendes-, 
Göde Károly decsi lelkész pót-, Vizsolyi Gusztáv orsz. 
képviselő világi rendes-, Papp Lajos szegzárdi kir. ügyész 
pótképviselőkké. — Az alsó-baranyai egyházmegyében 

— mint minket tudósítanak — megválasztattak : rendes 
tagokul Kármán Bál esperes és Gál Péter segédgond-
nok, póttagokul Szilády János feketehegyi lelkész és 
Szilágyi Dezső egyházkerületi főjegyző. 

* Ha jdu-Böszörményben aug. 13 kán fogjak le-
leplezni néhai Nagy István böszörményi lelkész és ti-
szántúli egyházkerületi főjegyző síremlékét, melyet a ki-
tűnő lelkész sírja fölé tisztelői emeltettek. A leleplezési 
ünnepélyre a szobor-bizottság, az elhalt nagy férfiú iránt 
kegyelettel viseltető tisztelőket és barátokat meghívja. 

* T o m p a reliquiák. A ^Nemzeti Nőnevelés* című 
folyóirat legkozelébb megjelenendő számában — érte-
sülésünk szerint — Dr. Kerékgyártó Elek Tompának 
egy klasszikus szépségű gyászbeszédét fogja közleni, 
melyet a koszorús költő, egyik legjobb barátja, Edes 
János sírja felett 1847. nov. 9-kén tartott . Édes János 
imolai, később zádorfalvi ref. lelkész volt, Édes Gergely 
fia és a most is élő Albert testvére. Az emiitett gyász-
beszédet nekünk is alkalmunk volt eredeti kéziratban 
olvashatni, s így szorul szóra aláírjuk Kerékgyártónak 
eme prédikációra vonatkozó következő bírálatát : ,Tompa 
költői lelkületének, baráti hő szeretetének, kesergő fáj-
dalmának, de egyszersmind szép ízlésének, szónoki ere-
jének, dagálytalan nyelvezetének, találó kifejezéseinek, 
végre világos, odaillő, ellentétekben és uj képekben 
gazdag előadásának jellemzésére alig lehetne találóbb 
példát felhozni, mint e gyászbeszédet. ' A Tompa-reli-
quiák számát szaporítja azon három szép levél is, melyet 
Arany irt Tompához s melyet Nagy Pál, tornallyai 
ref. lelkész a »Rozsnyói Hiradó* közelebbi számában 
közzétett. 

* A németországi tanitók közelébb tartott 24-dik 
nagy-gyűlésén Karlsruhéban, a többi közt tanácskozás 
tárgyává tétetett a népiskolai vallás-erkölcsi oktatás kér-
dése is, melyre vonatkozólag a gyűlés határozatképen 
kimondta, hogy a vallás-erkölcsi és nemzeti nevelés a 
népiskola legelső feladata s hogy a közös iskolák a 
népiskola eme feladatának nemcsak hogy útjában nem 
állanak, sőt ellenkezőleg ezek mozdítják elő leginkább a 
felekezetek közötti békességet, amely nélkül nemzeti 
egység nem képzelhető. 

* Duo si dicunt idem, non est idem. A „Reli-
g io ' , egyik közelebbi számaban, mely eddig kikerülte 
figyelmünket, Nagy Ignác munkatársunk azon cikkére, 
mely lapunk f. évi 27. számában jelent meg, reflectál-
ván, nagy elégtétellel veszi többi közt tudomásul, hogy 
már most nekünk protestánsoknak sem kell a polgári 
házasság, kifejezi egyszersmind abbeli reményét, hogy 
eljő még az idő, a midőn kath. atyánkfiaival abban is 
egyet, fogunk érteni, hogy a házasság isten rendeleté-
ből felbonthatatlan. Csodálatos logika, mely kétségbeejtő 
lenne, ha nem a „Religio" műhelyéből került volna 
ki. Mi is elmondhatjuk, a mivel szeretetreméltó laptár-
sunk minket tisztel meg, hogy t. i. nem célunk ezúttal 
s a tudatlanok tanítása4 ; de igenis célunk jelezni az 
eszmezavart s az irányzatos ferdítést, mely a ^Religio4 

ítéletét minden kérdésben megbizhatlanná teszi az okos 
emberek Ítélőszéke előtt. Bizony tudhatná a mi laptár-
sunk, hogy protestáns felfogás szerint a házasság egy-
házi functióval szentesitett polgári cselekvény; nekünk 
tehát azért nem kell polgári házassági törvény, mert 
nekünk az megvan s megvan azon hátrány nélkül; 
mely az országos e nemű törvényt reánk nézve kívána-
tossá nem teszi, hogy t. i. az épen a katholikus felbont-
hatlanságí dogma elleni irányzatánál fogva az egyházi 
szentesítést mellőzni kénytelen. 

* Szerkesztői mondanivalók. K. Gy. Hogy az 



orsz. tanitói gyűlésen a helv. hitvallású tanitók arányo-
san képviselve nem lesznek, mivel nincsenek elegendő 
számú egyleteik, amelyek az orsz. tanitói gyűlésre kép-
viselőket küldhetnének, s hogy másrészről e baj elhá-
rítása céljából és egyéb okoknál fogva is szükséges lenne 
a helv. hitvallású tanítóknak egyházmegyénként tanító-
egyleteket alakitniok oly formán, hogy ezen egyletekbe 
köteles lenne minden tanitó belépni, — mindezeket mi 
is aláírjuk. De ezzel röviden el is mondtuk cikkének 
tartalmat s igy fölöslegessé vált annak egész terjedel-
mében valő közlése annyival is inkább, mert amaz esz-
mék lapunkban már többször és tüzetesen meg voltak 
vitatva. — Váralja. Levelet irtunk. — K. P. A man-
dátumot illető helyére eljuttatjuk. A helyreigazítás 
jönni fog. 

Nyi l t - té r . * ) 
— A Riunione Adriatlca di Sicurta trieszti biztosító társu-

latnak junius 30-án Triesztben Daminos Sándor lovag vezérigaz-
gató ur elnöklete alatt tartott közgyűlésén a mult évi -12. zá iszám-
adás az 18S0. december 31-ki egyenleg-számlával együtt terjesztetet t 
a részvényesek elé, miután azokat a revizorok megvizsgálván, helye-
seknek találták. E zárszámadás csupán az elemi biztosításokat 
foglalja magában, minthogy az életbiztosítások csak a folyó trien-
iuurri azaz 1881. végével fognak bilanciroztatni. Minthogy az eme 
részletes számadásban foglalt számos tételekre a társulat vala-
mennyi ügynökségénél díj talanul megszerezhető nyomtatványokban 
utalás történik, itt csak a lényegesebb mozzanatok emelendők ki. 
A számadási je lentés utal az Osztrák-Magyarországban ál ta lánosan 
ismeretes, abnormal ísan kedvezőtlen I8b0. évi jég- és tűzkárbiztosi-
tási ügyletekre és minthogy a Riunione a társulatok közt, melyek a 
biztosítások nagyobb számát átvették, első sorban áll, természetesen 
öt érte e történt károk jelentékeny része is és különösen a jégkár-
biztosítási szakmában kellelt valamennyi osztr.-magy. társulatok kö-
zött a legnagyobb kárösszeget fizetnie. A társulat azonban annak 
dacára is oly helyzetben van, hogy a lefolyt évre is kielégítő oszta-
lékot nyúj tha t , miután a jégkárbiztositási ügylet Olaszországban 
nyereséggel végződött, az összes jégkár-ügylet egyik része elővigyá-
zatból viszontbiztosittatott és kizárólag a jégkárbiztositási szakma 
veszteségeinek fedezésére különtartalék állt rendelkezésre. A társulat 
a mult évben is tekintélyes üzleti szaporodást jegyezhetet t föl, habár a 
verseny határ ta lan volt is. A különféle elemi szakokban (tűz-, jég- és 
szállítás) készpénz-jövedelmei 1880-ban 7 milliót meghaladtak (7.000,800 
frt; . A tárca, vagyis a következő évben beszedendő jutalékok több évi 
biztositások után 10.908,451 forintra emelkedtek. Károkér t 1880 ban 

y állal. 
*) Ezen rovat alatt közlőitekért a szerkesztő felelősséget nem 

5.006,148 forint fizettetett. A készpénzjutalék-tar talék, mely tűz- és 
szállitás-biztositásokra tar tatot t vissza, 1.498,343 fr t 20 krt tesz sa já t 
számlára , vagyis a visszbiztositásokra eső részlet levonása után. 
és pedig mentes ez a tartalék provízióktól, valamint minden néven 
nevezendő terhektől, miután az összes províziók és költségek ki-
adásba helyeztettek. A tüz-jutalék-tartalék a jutalék jövedelmének 
^2' /2

u /u-át meghaladja a visszbiztositások levonásáva l ; oly a rány az. 
melyet csak kevés egyenlegben találunk. A jégkár-biztosítás külön 
tar ta lékát az e szakmát ért veszteségek kimerítették, azonban uj tar-
talék kezdetik meg, mely célra az ál talános nyereségből 100,000 
frt visszatartat ik. Az értékpapírok árfolyam-emelkedése 39.5G8 frt. 
52 kr. nyereséget eredményezett , miből azonban csak 4568 forint 
52 kr. vitetik át az évi nyereménybe, mig a 35.000 forintnyi fölös-
leg az árkelet ingadozásainak fedezésére szolgáló tartalékhoz csatol-
tatik. Emez árkele t -nyeremény kiszámításánál az életbiztosítási szak-
mát illető értékpapírok nem vétettek tekintetbe, s ezek szintén je-
lentékeny nyereményt eredményeztek. Az összes tartalékok összege, 
beleértve az életbiztosításit is (annak legutóbb közzétett egyenlege 
szerint), 6 . 7 3 8 . 2 8 3 fr t 92 kr. A különféle tar ta lékokra fordított 
összegeken és valamennyi kiad son kivül az összkezelés (az életbiz-
tosítási szakma kivételével) 136,286 frt 85 kr. nyereményt eredménye-
zett. Ebből a nyereménytar ta lék j avá ra 2(J"/0, az üzlet-igazgatóság juta-
lékai s a társulati tisztviselők t aka rék -é s segélypénztárához való já-
rulék levonása után (az utóbbi, hét évi fennállása óta 1 4 \ 4 S 2 forint 
vagyonnal bír) részvényenkint 30 forint osztalék határoztatot t meg, 
mely julius 0-án fog kifizettetni. Az egyenleg-számla főtételei (az 
életbiztosítási szakma vagyoni át lagának kizárásával) a következők: 
C s e l e k v ő : 1 .960,000 frt künnlevő részvény-befizetés, 118.317 fr t 
37 kr pénztárállag, 868,753 frt 94 kr. hitelintézeteknél, takarék-
pénztárak- és bankoknál letett pénzek, 304,800 frt 50 kr. váltótár-
ca, 1.325,892 frt értéktárgyak (mellékelt részletezéssel), 380,000 frt 
ingatlanok Triesztben, 40,192 frt 72 kr. kölcsön értékpapírokra, 
3^,233 frt 69 kr. jelzálog-kölcsön. 1.093,985 frt 34 kr. valamennyi 
főügynökség saldija a tűz-, szál l í tás-és j égkár -szakmákban , 131,509 
fr t 47 kr. követelés biztosító társulatoknál . — S z e n v e d ő : 
3.300,000 frt részvénytőke, 4 - 2 6 , 2 7 1 frt 72 kr. nyeremény tartalék-
alap, 75.000 frt tar talék az árkelet-hullámzásokra, 1.498,343 fr t 20 
kr. jutaléktar ta lék készpénzben a tűz- és szállitás-biztositásoknál 
sa já t számlára , 100,000 frt tartalék jégkárbiztositásokra, 205,600 frt 
kártar talék, 388,958 frt 54 kr. saldi különféle biztosító társu-
latok javára . — A z é l e t b i z t o s í t á s i o s z t á l y 
v a g y o n i á l l a g a í^ következő tételeket muta t j a föl : 
672,000 forint ingatlanok Triesztben, 2.426,900 forint ingatlanok 
Bécsben, Brünnben, Budapesten, Milanóban és Velencében, 1.1-95,302 
forint á rukban (mellékelt részletezéssel), 18,676 frt jelzálogkölcsön, 
046,470 frt 90 kr. előleg polizzekre, 01 .105 frt 77 kr. előleg kézi 
zálogra, 315,000 frt letét az osztrák hitelintézetnél , összesen 
5.51)0,454 frt 64 kr. Miután a közgyűlés az igazgatóság és a revi-
zorok előterjesztéseit és jelentéseit, melyekben a társulat jelenté-
keny tartalékai különösen kiemeltetnek, megelégedéssel tudomásul 
vette, az igazgatóságnak a fölmentvény megadatott . Erre a napi-
renden álló választások eszközöltettek és B e i n e l t Károly, a 
11 e y e r és S c h 1 i c k cég főnöke és dr. M o r p u r g o Emil báró 
előbbi mint igazgatósági tag, utóbbi mint revizor újból megválasztat tak. 

P á l y á z a t . 
A felső-lövői ág. hitv. ev. 6 osztályú reálgymnásium és tanitóképezdénél a szabadkézi rajz és leíró 

mértan tanszéke f. é. szeptember hó elsején betöltendő lévén, ezennel palyázat hirdettetik, melyhez a nevezett 
tantárgyakra szükséges képzettségen kivül a német és magyar nyelv teljes jártassága megkívántatik. Az intézetek 
növendékei felett a felügyelet a többi tanárokkal felváltva gyakorlandó. Heti óraszám 20. Fizetés : 6oo frt o. é., 
szabad hkás vagy ioo frt lakbér és G öl tűzifa. Pályázóknak, kik tanképesitést és tanítási működést kimutató 
okmányokkal birnak, azonkívül még történelmet és esetleg francia nyelvet az alsó osztályokban tanítani is képesek, 
elsőség adatik. Kellően felszerelt folyamodvanyukat f. é. aug. hó 8-ig az alulírott igazgatósághoz küldjék be. 

Kelt Felső-Lövőn, l88 l . évi julius 12. Az iskola-bizottság nevében: 

HSTeu."beLTJLe2? János, 
igazgató. 

^ A - I l ^ A Z - A - T -
A gyomai (Békcsmegye) ref. egyház központi I. II. osztályú fiiskola I évig ideiglenes t a n i t ó i 

állomására pályázat nyittatik. l%vi fizetés; i . 6o frt. o. ért. 2. 27 hektó-. 46 liter búza, 27 hektó-, 46 liter arpa 
az egyház magtarából. 3. 11 kilo és 20 deka faggyú, 28 kilo hús, 28 kilo só, 2 öl kemény tűzi fa beszállitva. A 
fizetés évnegyedenként előre adatik ki. 4. Tisztességes lakás melléképületekkel és házi kerttel, esetleg lakbér. 5. 
Egy darab 15—20 írt értékű kenderföld. Kötelesség: a fentirt osztályoknak a tiszántúli főt. egyházkerület által 
kiadott s a helyi viszonyok szerint módosított tanterv nyomán való tanítása. Csak okleveles tanítok pályázhatnak. 
Pályázati zárhatáridő folyó évi augusztus hó 14.; az állomás aug. 21. elfoglalandó. A szükséges kellékek mellett 
az állandósítás kilatásba helyeztetik. 

Kelt Gyoman, 1 8 8 1 . jul. 2 8 . A r e f . e g y h á z t a n á c s nevében: 
F á L S z t o r J ~ ó z s e f , G a r z ó G y u l a , 

jegyző, az egyháztanács tanügyi elnöke. 



PÁLYÁZAT 
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő több rendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek való 

ösztöndijra. 
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ev. ág", hitv. egyháznál kezelő bizottság ezennel 

közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gym-
nasiumi tanárpályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 német bir. markból álló ösztöndíjt fog a 
jövő 1881/82. tanévre kiosztani. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők : 

e l : r x 3 7 - e r l ^ e t é s f e l t é t e l e i : 

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 tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pá-
lya különbsége nélkül legyen : 

a) magyarországi születésü és ágostai hitvallású; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye-

sen irja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo 
nyitvány által igazolandó be ; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles 
szorgalmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyete-
meken levő mindazon lelkészi- vagy tanári jelöltek, kik 
már egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztön-
díjak élvezetében vannak, hogy ha még további egy 
évre külegyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni 
óhajtásuk : azt az előttük tudva levő feltételek teljesítése 
mellett 1882. september 30-ig alólirott bizottsági jegy-
zőnél kérvényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkészi- és tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett mi-
nőségi feltételeknek meg bírván felelni, ilyen ösztöndijat 
a jövö 1881/82. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1881. junius 15-én. 

Zsigmondi/ Jenő, 
jegyző. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb bi-
zonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanitasi köte-
lezettséget is tartalmazó, sajátkezüen irt és aláirt, lakhe-
lyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvénye-
iket f. é. 1881. september 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alolirott bi-
zottsági jegyzőhöz (Budapest, V. nagy korona-utca 5. sz.) 
küldjék be. 

A megszavazott ösztöndijat a díjnyertes hit- és 
tanárjelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak má-
sodik 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 2IO ném. bir. mark-
ról szóló, sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen be-
küldötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni, mi 
végre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta 
beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndijat már egy 
évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében 
csak ugy maradhat meg, ha reá ujabban is érdemesnek 
tapasztaltatott ; ha továbbá már az első évben a philo-
sophiát, beleértve a philologiát és kivált erkölcstani phi-
losophiát ís, szorgalommal tanulta, s a második évben 
is tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy 
a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve, a pesti ág ev. magyar-német egyházgyü-
lekezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mel-
lett egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Búsbaeh Péter, 
elnök. 

Ü F á L l 3 T S L Z S u t L l ^ - i r d - e t é s - 2 - 3 

A nyíregyházi ág. ev. egyháznál a 3-ik elemi leányosztály esetleg az 1. és 2-ik vegyes osztály ellátása 
céljából pályázat nyittatik. 

f e l t é t e l e i d : 
1. Pályázhat minden ág. h. ev. okleveles tanitó. 
2. Szükségeltetik a magyar és tót nyelvek tudása, az első rendszeresen is taníttatván. 
3. Kívánatos az egyházi zenében való jártasság is. 

Z E ^ I z e t é s : 
1. Próbaévre meghívás mellett 400 frt, végleges megválasztás esetében 500 frt o. é. negyedévenkénti 

előleges részletekben. 
2. Tisztességes természetbeni lakás, esetleg 150 frt lakbér. 
3. Iskolafűtésre 2 bécsi öl fa. 
A kellően felszerelt s egészségi és erkölcsi bizonyítványokkal is ellátandó pályázati kérvények f. évi 

aug. 15-kéig az egyházi elöljáróságához küldendők. ^A^z e g - y i x á z i t a n á c s . 
Felelős szerkesztő és kiadó-tutajdonos : I D x . r B 3 , l l a . g " i I s^Cór . DEUTSCH M. féle művészeti intézet Budapesten. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

K I A D Ó - H I V A T A L , : 
IX. ker. KHzsy-utca 29. sz. I. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : Hirdetések dija: 
H e l y b e n há/.hozhordással s v i d é k r e postai küldéssel i 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. j külön 30 kr. 

Teljes széLTiCL-ú. példátnyokkal mindég szolg-ÓLltLSLÍTjm.!k:_ 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök 
lejárt annak megújítására felkéretnek. 

Modern üldözések, 
ii. 

A várva várt alkotmányt tehát megkaptuk, 
lett magyar ministerium, hangzott a szabadelvű 
jelszó : j,népnevelés jöjjön el a te országod !(< A 
nagyszellemü, de nagy idealista Eötvös minisz-
ter megalkotta a népnevelési törvényt, és a ki 
ezen törvényt olvassa, lelke röpös örömében. 
Olyan szép, olyan liberális az a papiroson, hogy 
már külömbet álmodni se lehetne. Minden fe-
lekezet tanintézetei megnyittatnak a másfelekezet-
belieknek is (a mieink nyitva is voltak mindig). 
A hol egyes felekezetek nem birnak iskolát állí-
tani, tartozik állítani a község közös iskolát (össze 
lehet csapni egy kasba a méheket a darazsakkal). 
A mely felekezet sokalja az iskola terheit, közsé-
givé teheti iskoláját (no erre aztán korteskedtek 
is egyházainkban és jó sikerrel). A tanitói fizetés 
minimuma megállapittatott (ennélfogva a jó zsí-
ros kálvinista rektoriak minimumra szállíttattak 
országos törvénnyel). Iskolai székek állíttattak (azt 
elfeledték a törvényhozók, hogy nekünk negyed-
félszázad óta vannak iskolai székeink, csakhogy 
azoknak presbyterium volt a nevök). Tanfelügyelői 
hivatalok állíttattak (nálunk már rég voltak ilye-
nek körlelkész név alatt, de erről se vettek tu-
domást). Az iskolakötelezettség kimondatott, a 
mulasztás bírsággal sujtatik (de végre nem hajta-
tik). Az elkülönítendő legelőkből bizonyos mennyi-
ség iskolai alappá kihasittatik. Országos tanitói 
nyugdíjintézet állíttatik stb. 

Ilyen törvényekkel bátran lehet brillírozni 
a külföld előtt is. Ezeket csak örömujjongással 
fogadhatta a protestáns felekezet; mert a mit 
mi óhajtottunk valaha, mind meg van az itt 
igen szépen írva. Igenis csak írva. A gyakorlat 
igen siralmasan tanított meg bennünket arra, 
hogy nem jó nagy urakkal egy tálból cse-
resznyét enni. A közös iskolákban a jezsuita sza-
badelvűség ilyen logikával élt: ^ti protestánsok 
szegények vagytok, nagy teher nektek az iskola-
tartás, ketten jobban megbírjuk, legyen az iskola 
közös*, és többnyire ráálltak a gyülekezetek, mert 
még a papok között is nagyon divat volt a közös isko-
lával szabadelvüsködni. Es a logika megy ma már 
a maga láncolatán tovább igy: a mi a tietek, az 
közös, a mi közös, az a miénk is; a mi a miénk, az 
a miénk, a mi a miénk, az nem a tietek; ergo a 
ti protestáns felekezeti iskoláitok, melyeket ősei-
tek annyi áldozat árán teremtettek és tartottak 
fenn, a miénk már, mert ki hagytátok húzni fo-
gaitokat csupa szabadelvüségből. 

Felsőbb tanintézeteinkkel még könnyebben 
elbánnak. Nem kell egyéb, csak a követelt nagyon 
drága és elviselhetetlen apparátust léptessék 
életbe: rendre meg fognak bukni a mi áldott jó 
alma matereink. Csak pápista törvényhozás kell 
hozzá, mely a mi szegénységünkre az ő millióival 
akarjon rányomakodni és mondja ki, hogy ha fel-
sőbb iskolát akartok tartani, ennyi s ennyi tanárt, 
ennyi s ennyi fizetéssel, ilyen s ilyen épületekkel 
állithattok csak, vagy, „ha nincs pénzed, ne tán-
colj*, bezárom az iskoládat. 

A tanfelügyelői intézménytől is sokat vár-
tunk, míg nem tudtuk, hogy minő lesz; azt hittük, 

63 



hogy azok ki fognak neveztetni felekezetek szerint \ 
az ahoz értő nevelési szakemberekből, tehát a 
papok, tanárok és tanitók közül; másrészről azzal 
is áltattuk magunkat, hogy a tanfelügyelőknek 
széles jogkörük, rendelkezési hatalmuk lesz; hogy 
ők nekünk a népnevelés terén hatalmas támaszaink 
lesznek; azonban legtöbbnyire nem is szakem-
bert neveztek ki, és tanfelügyelői hivatal helyett 
statisztikai adatgyűjtő bürót állítottak, a ki mi 
nekünk ugyan soha nem segít, iskoláinkba nem jő, 
hanem a minisztérium nevében örökké számada-
tokért zaklat bennünket s híjába írjuk meg, hogy 
ez s ez hiba, igy s igy kellene segíteni, azért nem 
segít senki. 

Több rendbeli felszólalás történt itt-amott, 
hogy a tanfelügyelők soha sem látogatják a nép-
iskolákat. Ezen a bajon aztán ugy segítettek, 
hogy neveztek ki iskolalátogatókat a tanfelügyelő 
mellé annak ajánlata folytán. No még ezen för-
medtünk csak fel igazán. Plébánusokat neveztek ki 
Baranyamegyében a kálvinista iskolák látogatására. 
A mi ellen századok óta küzdöttünk, a miről már 
többé nem is álmodtunk, megjött a szabadelvii-
ség köntösében. 

A tanitói nyugdíjintézettel pedig ugy jártunk, 
hogy szegény túlterhelt egyházi pénztárunkat 
derűre-borúra exequálják; a tanítóinkat is exequál-
ják; de 42 éves öreg tanítónkat túlkorúnak nyi-
latkoztatták s nem vették be a nyugdijazan-
dók közé; és akiket bevettek is, annyi minden-
féle adatot követelnek tőlök, hogy az mind ki se 
állitható s egyik tanitó sincs biztosítva egyéb-
ről, mint hogy meg kell fizetni a taksát, azután 
nyughatik békével a maga kenyerén. 

Az elkülönített legelőkből az 1868. évi 
XXXVIII. törvénycikk 39. §-a egy százalékot isko-
lai alapnak rendel s a 41. §. megengedi, hogy azon 
alap jövedelme ott, a hol községi iskola nincs, 
a felekezeti iskolák segélyezésére fordiitathatik. Az 
alsó-baranya-bácsi egyházmegyében sok helyen be-
következett a legelőelkülönzés és a törvényszabta 
mennyiség ki is hasittatott; presbyteriumaink — 
minthogy csupán kálvinista iskoláink vannak —-
rögtön rátették kezöket az iskolai földekre, s azok 
haszonbéréből kezdtük iskoláinkat felszerelni, épí-
teni, bővíteni. Nem sokáig tartott azonban a dicső-
ség ; jött egy miniszteri rendelet, mely tőlünk az isko-
lai földek kezelését elvette, s a község bocskoros je-

zsuitáinak adta, akik hogy kinek számolnak vele, 
azt nem tudom ; de ha mi abból, a mi a mi hall-
gatóinknak földéből elvétetett, a mi hallgatóink 
iskolájára akarunk költeni valamit, hát előbb ,a 
minisztériumhoz kell folyamodnunk, „aki a kérel-
met megadhatja vagy megtagadhatja." . 

De még tovább megyek. Nemcsak frakkos, 
hanem bocskoros jezsuiták is dolgoznak ellenünk, 
sokszor saját hallgatóink soraiból kiválva, isten 
tudja, melyik felsőbb hatóságtól ösztönöztetve. Van 
például az én ekklézsiámnak egy szépen és nagy 
költséggel felszerelt téglagyára, mely kedvező idő-
ben kétezer forintot is jövedelmez. Ezt a legelőel-
különzés, kataszteri munkálat alkalmával hírünk-
tudtunk nélkül községinek nyilvánította az elöljá-
róság (községi is az, csakhogy hitközségi) ; most 
már miután ráíratták a községre, el is akarják 
venni minden épületeivel együtt, s mi hijába akar-
juk visszairatni az egyházra, seholsem találunk 
hatóságot, mely a telekkönyvi szándékos tévedést 
kiigazítsa. Tehát az egyház birtokát elveszi a község, 
elveszik a saját híveink elöljárói; mert az egyház 
pénzét a pap nem hagyja meginni, de ami a 
falué, az már közös. A papi földeket pedig 
mindig plébánia-földeknek Írogatja a hálósig. Tar-
tok tőle, hogy majd egyszer az ekklézsia vagyona 
igazán községivé válik, a papi földek meg plébá-
niai földekké, s egyszer aztán majd csak találko-
zik plebanus vagy barát is, aki a kész vagyonba 
beleül. 

Századokon át küzdöttünk azért, hogy a mi 
belügyeinkbe más felekezetnek szólása ne legyen, 
még a fejedelemnek is csak felügyeleti joga van 
circa sacra, s azt hittük, hogy a képviseleti al-
kotmánnyal elértünk mindent, a századok sebei 
beforrnak, kibontott lobogóval haladhatunk előre, 
bátran, szabadon. És imé belejutottunk a kátyúba. 

A mi sérelmeink voltak hajdan, ugyanazon 
sérelmek fordulnak elő ma is, csakhogy simább 
alakban. Híveinkkel a plébánusok adót fizettet-
nek, hallgatóinkat elkeresztelgetik; a törvény nem 
egyenlő mértékkel mér, világos példa a soproni 
eset és a többi; életereinket, a vagyon forrását 
elvagdalják; nevelésünket, iskoláinkat szabályoz-
zák, ugy hogy sírva nézünk utánok; szóval a mos-
tani állapotokat ér. bátran merem modern üldözés• 
nek nevezni. 

A zsinat rövid időn Összeül. Sajnos^ hogy 



megvárta a kedvezőtlen áramlatot, tán több si-
kere lett volna előbb. A javaslatok alkotmány-
gyártással fenyegetnek, pedig van mi nekünk ha-
talmas alkotmányunk, melyet kifejtett az idő, 
megszilárdítottak a viharok; azt kellene kitata-
rozni s mindenek felett a sérelmeket megorvosol-
tatni. A választási mozgalmak kezdődnek; de az 
a baj, hogy rendesen olyanokat jelölgetnek, akik 
a protestáns népéletben nem élnek, egyházi életün-
ket, mindennapi bajaival együtt nem ismerik. Hja! 
nekünk országos notabilitások kellenek! Nagyon 
lehet tartani tőle, hogy vagy semmi sikere nem lesz 
a drága zsinatnak, vagy ha lesz, még roszabb 
állapotokat teremt, mint a mostaniak.*) Lelkész-
társak, vigyázzatok a választásoknál; ez nem ©r-
szággyűlés ám, hanem egyenesen a miénk s a mi 
bőrünket viszik a vásárra. Válasszatok közületek 
valót, a ki bajaitokban osztályos atyafi. Nequid 
respublica detrimenti capíat! 

Nagy Ignác, 
kolkedi ref. lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

— t . közlemény. — 

43) A nagyváradi m. kir. allami főreá ltanoda érte-
sítője. Igazgató Vidóvich Bonaventura. Értekezés: A 
zene a nevelésben, Vajda Viktortól. Tanulók sz. az év 
végén 185, kik közül 138 zsidó. A tanárok közül Er-
dődy Sándor és Vajda Viktor irodalmilag is működtek-
Az önképzőkör működése az első évharmad végén be. 
szuntettetett, mert az erre hivatott felsőbb osztálybeli if-
jak a kötelezett tanulmányokban is alig tudták a tanári 
testület mérsékeltebb igényeit kielégíteni. 

44) A nagyváradi községi polgári-, felső leányis-
kola és elemi iskolák értesítője. Igazgatók a polg. is-
kolában Winkler Lajos, a felső leányiskolában Krizsa-
novszky Ilona, az elemi iskolákban Fülöp János, Eszenyi 
Sándor és Szmetka György. Növendékek sz. 2059, kik 
közül 1169 zsidó, 527 helv. h., 250 r. kath. A vasár-
napi ismétlő iskokiban a növendékek sz. 232. 

45) A nagyváradi r. kath. népiskolának 12-dik ér-

*) H a csak ez volna a baj : akkor nem félnénk, hogy a zsinat 
mőködése sikertelen lesz. Mert hiszen az eddigelé tudomásunkra jutott 
választások eredménye egyátalaban nem igazolja t. munkatársunk állí-
tását. A legtöbb egyházmegyében egyházi részről nem az »országos 
notabilitások*, hanem az esperesek választattak meg, akikről föl kell 
tennünk, hogy ismerik legalább is ugy saját egyházmegyéjük szükségle-
teit, mint bármelyik greg.írius pap. Aggodalomra a zsinat sikertelen-
ségét illetőleg, egyéb körülmények adhatnak okot, melyekre t. munka 
t á r s u n k is r e f l e k t á l . S z e r k . 

tesitvénye. Igazgató Lázár Miklós c. kanonok. Érteke-
zés : Az ásványország a népiskolában, Oo Mihálytól. 
Növendékek sz. 236. Az uj iskolaépület, mely a káptalan-
nak 33 ezer frtjába került, megnyittatott. A néptanítók 
önképzőkörében tartott értekezések legnagyobb részé-
nek kivonata közöltetik az értesítőben. A többi közt 
Ember György azon kérdés felett értekezett, hogy 
kell-e ifjúsági könyvtár a népiskolák alsóbb osztályaiban 
s azt bizonyítgatja, hogy >,az alsóbb osztályok számára 
könyvtár nem is lehet, a felsőbb osztályokban pedig 
nem kell erkölcsi szempontból s a gyermek szellemi és 
testi fejlődése érdekében.4 

46) A nyíregyházi ág. h. ev. hat osztályú gymna-
sium 17-dik értesítője. Igazgató Kovács János. Tanulók 
sz. 166, kik közül 61 zsidó, 40 ág. h., 38 r. kath., 26 
ref. A helybeli ág. hitű szülék aránylag legkevésbé 
veszik igénybe az intézet jótékonyságát s ezek gyer-
mekeinél észlelhető leginkább az apadás. Az iskolai 
tanács elhatározta, hogy a 2700 frton felül bejövő tan-
díj a tanárok közt osztassák ki. A tiszai egyházkerület 
szervezeti javaslatának a gymnasiumokra vonatkozó ré-
szére a tanári kar megtevén észrevételeit, azok nagyob-
bára figyelembe vétettek. 

47) A dunántúli ref. egyházkerület pápai főiskolá-
jának értesítője. Igazgatók az akadémiában Bocsor Ist-
ván, a gymnasiumban Jády József, a tanitóképezdében 
Válí Ferenc. Értekezés: Első szakasz „A birtok és 
védelme a római jog szerint * stb. cimű s legközelebb 
sajtó alá adandó monographiából, Dr. Ivarsa Istvántól. 
Tanulók sz. a hittani szakban 49; a jogi szakban 26, 
kik közül 10 r. kath., 9 helv. h. ; a gymnasiumban 
345, kik közül 170 helv. h., 90 zsidó, 59 r. kath. ; a 
tanitóképezdében 66, kik közt 4 r. kath. és 4 zsidó 
is van. Az egyházkerület elhatározván az úgynevezett 
bölcsészeti szaknak, vagyis a 7. és 8. gymn. osztályok-
nak a többi hat osztálylyal való összecsatolásat, ez a 
lefolyt tanév kezdetével megtörtént s most mar mind 
a nyolc osztály egyenlő fegyelmi szabalyok és egy 
közös igazgató alatt áll. A folyó évben elhunyt kitűnő 
tanárnak, Tarcynak, 50 évi tanári jubilaeuma emlékére 
egy ösztöndíj-alapitvány gyűjtését határozták el annak-
idején, mely célra eddigelé 1800 frt folyt be. Néhai 
Nagy József 2500 frtos hagyománya befizettetett az iskola 
pénztárába. A tanári nyugdíjintézet alaptőkéjét a tatai 
egyházmegye, László József és Káldy Gyula 100, br. 
Majthényi Lászlóné 200 frttal gyarapították. Az iskolai 
épület a jövő tanévre célszerűen át fog alakíttatni. 

4S) A cisterci rend pécsi kath. főgvmnasiumának 
értesitvénye. Igazgató Dr. Szalay Alfréd. Értekezések: 
Az intézet vázlatos története. Virág Benedek mint költő 
és történetíró, Ács Egyedtől. Tanulók sz. 483. Az 
érettnek nyilvánított 28 tanuló közül épen fele a theo-
logiai pályára szándékozott lépni. Az i-ső osztályban a 
földrajz a természetrajzzal egybekötve taníttatott. 

49) A pozsonyi kir. akadémia évi jelentése, mint 
az előző években, ugy az idén is egy dísztelen kefele-



vonaton látott napvilágot. Igazgató Dr. Ekmayer Ágost . 
Hallgatók sz. az első félévben a jog- és államt. karban 
122, a bölcsészeti tanfolyamon io, összesen 132, kik 
közül 78 r. kath., 49 prot., 3 gör. kel., 2 zsidó. Az igaz-
gatón kivül az intézetben működött 12 rendes-, 2 ma-
gántanár és a könyvtárnok. 

50) A pozsonyi ág. h. ev. főiskola értesítője. Igaz-
gató Michaelis Vilmos. Értekezés : Horatius ars poétikája 
céljáról és szerkezetéről, Markusovszky Sámueltől. Tanu-
lók sz. a gymnasiumban 407, a theologiai intézetben 60. 
Az ifjúság önsegélyző-egyletet alakított. Az érettségi 
vizsgát az egyetemes gyűlés különös engedélye folytán 
egy kisasszony is letette, még pedig kitűnő eredménnyel. 

51) A pozsonyi kir. kath. főgymnasium értesítője. 
Igazgató Wiedermann Károly. Értekezések : Caesar mun-
kái a gymnasiumban, Dávid Istvántól. A diaeteták, 
Krajnyák Edétől. Tanulók sz. 418. Az érettnek nyilvá-
nított 25 tanuló közül 10 a jogi pályára szándékozott 
lépni. Kolmár József tanár és neje, haláluk esetére egy 
ezer frtos ösztöndíj-alapitványt tettek, melynek kama-
taiból a vallás-erkölcsi tekintetben kiváló és szorgalmas 
tanulók fognak jutalmaztatni. 

52) A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló 
privigyei r. kath. algymnasium értesítője. Igazgató Fur-
dek Nándor. Értekezés: Az intézet történetének vázlata, 
Kádek Istvántól. Tanulók sz. 104. Az intézetet 1666 ban 
gróf Pálffy Pálnak, Magyarország nádoranak özvegye 
alapította abból a célból, hogy ez intézet segélyével , a 
lutheránus tanok terjedésének gátot vethessen, a hitükben 
ingadozó jobbágyait a kath. vallásnak megtartsa s az 
elpártoltakat az egyháznak visszaszerezze.1 A kegyes 
tanitórendiek a hazai intézetek közül a privigyeiben ta-
nítottak először. A privigyei algymnasiumban, fenállása 
óta, 29.071 ifjú nyert oktatást. 

A ref. tanitók országos értekezlete előtt. 
Az országos tanitói gyűléssel egyidejűleg, a ref. 

tanitók egy értekezletet fognak tartani, melyen közös 
érdekeiket megbeszélve, a zsinat elé terjesztendő emlék-
irat ügyében fognak határozni. A ki a magyar ref. anya-
szentegyház ügyét szivén hordja, nem zárkózhatik el 
azon jogos mozgalom elől, mely ref. tanítóink körében 
megindult. Nem lesz tehát felesleges, ha jelenleg, e 
tárgyra vonatkozólag e lapok hasábjain egyetmást el-
mondandunk. 

A politikai lapok olvasói is tudhatják, hogy most 
egyik napi kérdés hazánkban, a népiskolai tanítóság 
ügyének kérdése. A magyarországi néptanítókat külön-
féle kategóriákba lehet sorozni, u. m. állami- és községi-, 
továbbá felekezeti tanítókéba. Az állami és községi ta-
nitók sok helyt zúgolódnak; mert nem találták meg azt 
az Eldorádót, a melyet a felekezetek hatósága alól sza-
badulva föltalálni reméltek. Némely részöket bántja, 
hogy a legtöbb helyen földmivesekből álló iskolaszékek 

hatósága alá vetvék és sem fizetésöket nem kapják ponto-
san, sem pedig a tanfelügyelők részéről kellő védelemben 
és támogatásban nem részesülnek. A felekezeti tanitók 
közül a róm. kath. tanitók aránylag jobban vannak 
fizetve, mint más felek, tani tók; de igen nagy részök 
a hatalmas és gazdag papság nyomása alatt él. Ezek 
közül a merészebbek, támogatva a kath. papság alól 
emancipált községi tanítóktól, tele töltik jajkialtásukkal 
a kisebb tanügyi lapokat s elnyomónak és zsarnoknak 
bérmálnak mindenféle egyházat és papságot. A gör. kel., 
gör. kath. és zsidó tanitók sorsa pedig a páriákéhoz 
leginkább hasonlít. 

A mi felekezeti tanítóink közül egy rész hallgat 
és figyelő állásban van •, másrész a maga jogigényeit a 
legnemesebben igyekszik érvényesíteni, ide sorolhatom 
az emlékirat készítőit; ismét másrész határozottan el 
szeretné magától csapni az egyházat, el minden felü-
gyeletet ; szerencsétlenségnek tartja az 179% • XXVI. tör-
vénycikket, mint a mely az állami omnipotentiát — még 
most legalább —• lehetetleníti; az 1848. törvénycikkre hi-
vatkozni, szerinte bolondság ; az alapítványok visszakö-
vetelése nevetséges, mert azokból is valami »rózsás egye-
temet* csinálnak úgyis ; a bécsi, linci stb. békekötések 
lomtárba s az ököljogot biztosító törvényekkel egy 
kategóriába valók; a kálvinista pap ^kis Isten* és a 
szegény tanitó soha sem kap igazságot, annak még a 
j,szent asszonytól* — a papnétól — is kell szenvednie 
stb. stb. 

PLzeknek s az ezekkel egy khórusban zengedezők-
nek lármájáról nincs mit szólanutik; hanem igenis a 
magyar reform, tanitói testület méltányos jogigényeinek 
kielégítéséről van; mert bár az állami omnipotentia ellen 
autonómiánkat — a magyar ref. egyház és magyar nem-
zetiség ezen sziklavárát, — fenn kell tartanunk és a tör-
ténelmi alapot magunk alól kirúgnunk nem szabad', de 
az anyaszentegyház egyik integráns és magyar ref. köz-
művelődésünk egyik legjelentékenyebb tényezőjét figyel-
men kivül hagynunk nem lehet, s ha ezt tesszük, egye-
nesen érdekeink ellen cselekszünk. Mennél inkább meg-
nyugtatni igyekszünk tanitói testületünket: annál biztosabb 
lesz az egyház békéje s fejlődése. Nem vagyunk azon 
helyzetben sem felekezeti-, sem pedig magyar nemzeti 
szempontból, hogy népiskoláinkat odadobjuk az állam-
nak : legyünk tehát tekintettel a magyar ref. tanitói 
karra. 

Minő testület, elsőben is az a kérdés, a magyar 
ref. tanitói testület? Egyházi-e vagy világi? Fe le le t : 
egyházi. Egyházi és pedig nemcsak azért, mert a ref. taní-
tót átalában minden faluban a tkisebbik belső embernek* 
nevezik és sok helyt a rektort s kántortanítót , tisztele-
tes* cimmel illetik ; hanem azért is, mert kánonaink a 
tanitót templombeli tanítással is megbízzák, sőt azok, 
sok helyt az urvacsora-osztásnál való segédkezésre is 
föl vannak hatalmazva. Egy ilyen egyházi testületet 
annyira figyelmen kivül hagyni, nem volt szép az egye-
temes konventtől sem, hogy azt, csakis beválasztás ut-



ján jogosítja be — kivévén az erdélyi e. kerületet — a 
presbyteriumba. 

Nekem ide vonatkozólag nézeteim a következők: 
1. A hol egy tanitó van, az ott a presbyteriumnak 

hivatalánál fogva szavazó tagja ; a hol több tanitó van : 
ott a tanitók által megejtett valasztás utján annyi tanitó 
tagja a presbyteriumnak, a hány lelkész van. 

Ez nézetem a tanárokat illetőleg is. Igy aztan nem 
lesznek majorizálva a világi presbyterek ; de a tanitók 
ellen sem lesz elkövetve méltánytalanság. 

2. A praeorans tanitó, leányegyházaban a presby-
teriumnak szavazóképes kiegészítője s lelkészének min-
denben helyettese. Az anyaegyházban pedig oly joggal 
bir, mint a minővel őt helyzete s a két egyház közt 
kötendett szerződés fölruházza. 

3. Az iskolaszékek fele részben tanítókból s fele 
részben világiakból állanak. 

4. A tanitók (tanárok) akár fizetnek egyházi adót, 
ak ár nem : lelkészválasztási joggal bírnak. Ez ugyan 
nincs megtagadva sehol; de csakis szokásjogon alapul 
még eddig. 

5. Az egyházmegyei közgyűlésre minden gyüleke-
zet, képviselőül egy papot, egy tanítót (esetleg ezen ki-
vül egy tanárt is) és egy világi egyént küld s ha né-
pesség aránya szerint lesz a képviseltetés : mindig annyi 
tanitót (tanárt), a hány papja ott megjelenik. 

6. Az egyházmegyei tanügyi bizottságok fele rész-
ben tanítókból, '/^-acl részben papokból és V3-ad részben 
világiakból állanak. 

Méltó, hogy necsak a magasabb tanügyi politika 
és felügyelet, hanem a végrehajtas, a gyakorlati foglal-
kozás a tanügygyei és a tapasztalat is figyelembe vé-
tessék ott. 

7. Az egyházmegyei törvényszékbe nem választa-
nék tanítókat, hanem alakíttatnék, magok az egyház-
megyebeli tanitók által egy tisztán tanítókból álló fegyelmi 
bizottságot, s a tanitók ügyeit, véleményadás végett ide 
terjeszteném legelőbb s ezen véleménnyel együtt tar-
gyalna azokat az egyházmegyei törvényszék. 

8. Az egyházkerületi közgyűlésre, az egyházkerü-
letet alkotó egyházmegyék választassak a számuknak 
megfelelő tanító-képviselőt. Ily módon a tanitók érdekei 
is méltói lennének képviselve, a legérdemesebb tanitók 
kiemelve és az egyházkerület is biztosítva, hogy zöld 
asztalánál a demagógia helyt foglalni nem fog. 

9. Az egyházkerületi tanügyi bizottság állana: a) 
theologiai-, b) jogi-, c) gymnasiumi- és d) népoktatási szak-
csoportokból. Ez utóbbit alkotná a püspök s főgondnok 
vagy helyetteseik elnöklete alatt, a tanítóképezde kép-
viselője vagy képviselői és a népiskolatanitók közül a 
traktusok által választott képviselők. 

10. Az egyetemes tanügyi bizottság szintén felosz-
lanék : theologiai-, jogi , gymnasiumi- és népoktatási sza-
kokra, mely utóbbi szintén a kerületek praeparandiái és 
néptanítói küldötteiből allana. 

11. Az egyetemes konventen is résztvenne minden 

e. kerületnek egy képezdei tanára és egy néptanítója, kik 
j a megfelelő ügyekben szavazattal bírnának. 

12. A zsinatra a theologiai-, jogi-, bölcsészeti fa-
kultások, a tanítóképezde s az egyházmegyék tanitói 
testületei, kerületenkint küldenének egy-egy rendes-, ille-
tőleg pótképviselőt. 

13. A tanítókat pusztán képességeikre való tekin-
tettel, a presbyteriumok választják. 

A nép által való egyenes választást épen a tani-
tók érdekében nem ajánlom. A tiszántúli ref. egyház-
kerület legnagyobb gyülekezeteiben megejtett peres pap-
választások mutatják, mire vezet a „keresztyén nép* 

j úgynevezett „szabad valasztása.* 
14. A céljuknak többé meg nem felelő academica 

promotiók eltöröltetnek. 
15. A theologusoknak a nevelés-és oktatástan 

nemcsak elméletileg taníttatik, hanem a módszertannal 
együtt kapcsolatosan s minden theologus tartozik vala-
melyik tanitóképezdénél 3 hónapig gyakorlatilag foglal-
kozni a népisk. tanítással. 

16. A papok és tanitók, hivatalos teendőikben — 
betegség vagy elkerülhetlen akadályoztatás esetén — 3 
hónapnál hosszabb időre nem terjedő tartam alatt egy-
mást kisegíteni tartoznak. 

A konfirmandusok oktatása egészen a lelkészek 
tiszte. Ha ebben a gyülekezet nagy népessége vagy más 
okok miatt akadályozva volnának : a tanitók azt illendő 
díjért teljesitik. 

17. A tanitói fizetés minimuma 300—400 lelket 
számláló egyházban 400 f r t ; ezen felül 1 ooo-ig 500; 
iooo-en felül 600. A hol több van, lejebb nem szállít-
ható. A fizetés lehet készpénz vagy termény ; ez utób-
bit 5 évről 5 évre egyh. megyei biztosok — köztük egy 
tanitó — fogják pénzre értékelni. A fizetést az egyház 
szedi be s adja át '/., évi részletekben a tanítónak előre. 
A törvényhozás megkeresendő, hogy netaláni végre-
hajtások esetére, a kormányt utasítsa, hogy az egyházi 
fizetések behajtására karhatalmat szolgaitasson. 

Ezek nézeteim. E pontok nem mennek túl a mél-
tányos jogigény határain. Teljesülésök altal meglesz a 
nyugalom ; meg lesz tisztelve a tanitói kar és meg fog-
nak szűnni az ürügyek az egyházból való kifelé gravi-
tálásra. 

Melegen ajánlom e pontokat a zsinati képviselők 
figyelmébe. Vajha nézeteim pártolásra találnának ! 

H. Kiss Kálmán, 
ref. t.-képezdei tanár. 

B E L F Ö L D . 
Az incédi sérelmes eset. 

„Omnia jam fient, fieri quae posse negabam*. 
A latin költőnek ezen szavai jutnak eszünkbe a sza-
badság és egyenlőség jelen, sokaktól kidícsért századá-



ban, ha azon merész jogsérelmekre gondolunk, melyek 
által a szabadság s egyenlőség hazánkban csak a leg-
közelebb elmúlt években is megtámadtatott . S e merész 
támadások céltáblája jelenleg a magyarhoni prot. egy-
ház. 

Nem egyházi beléletünk, iskoláink, jogakadémiaink 
megtámadásáról, gyermekeink elkereszteléséről, reverzá-
lisok kicsikarásáról, avagy az unitárius vagy kolozs-
vári házasságokról stb. stb. szól most a panasz, hanem 
híveink vagyonanak megtámadásáról. Nevezetes év ha-
zai prot. egyházunkra nézve az a 8i-es év. 1681-ben 
lett, legalább papiroson kimondva a soproni országgyű-
lésen, szabad vallásgyakorlatunk. 1781-ben adatott ki 
ama, ránk nézve örökké nevezetes József-féle türelmi 
parancs, melynek száz éves jubilaeumát f. é. okt. 13-án 
ünnepli egyházunk. De fájdalom, az átélt szenvedések 
feletti örömet, nem élvezhetjük zavartalanul. Dulcis est 
recordatio pr a et eritor um malorum. De a hálás szívek 
öröménekébe a jogtalanul megtámadottak keserű pa-
nasza vegyül. Az 1881 -dik év azon meglepetésben ré-
szesit bennünket, hogy épen most, midőn vallási jogaink 
érvényrejutásának jubilaeumát ünnepeljük, egyenjogositó 
törvényeink illusoriussá tétetnek. A kath. papok, azon ev. 
híveinktől, kik olyan birtokot bírnak, mely valaha kath. 
kézen volt, karcot, fizetést követelnek s e követelést a 
jelenlegi vallásügyi miniszter jóváhagyja. 

Nem akarok jelenleg e tárgyról hosszasabban ér-
tekezni, mert szőnyegre került ez már e lapok hasábjain 
s én is kétszer szólaltam fel ez ügyben ; jelen cik-
kemmel csak arra akarom figyelmeztetni hitsorsosaimat, 
hogy — mint már a múltkor mondám — jam proximus 
ardet Ucalegon. Tehát legyünk résen, tömörüljünk, szó-
laljunk fel testületileg, s ha a jog- és igazsagérzet még 
teljesen ki nem halt a magyar honatyák kebeléből, ugy 
biztosan remélem ügyünk diadalrajutását. 

A mi nalam insinuálva lett, az szomszédom-
ban, a rohonci ev. gyülekezethez tartozó incédi fili-
aban megtörtént. S úgy látszik, csakis az incédi 
ügy végleges eldöntését várta az én kath. pap kol-
legám is, hogy követelésével annal biztosabban lép-
hessen fel. A beperlést minden nap várhatjuk. A sé-
relmes incédi eset, — melyre egyházi-, különösen pedig 
a mi kerületi vezérférfiaink figyelmét már most, az aug. 
24-én megtartandó ker. gyűlés előtt irányozni óhajtom, 
— a következő : 

Az incédi r. k. plébános az ottan lakó evangéli-
kusokat már 1871-ben beperelte, hogy neki birtokuk 
után a rendes karcot fizessék. Ez ügyben akkor a kö-
vetkező Ítéletek hozattak : 

„ 472/87 1 . Beéry István incédi r. k. lelkésznek Ploln-
donner György incédi lakos elleni sommás ügyében, 5 
p. mérő búza, 5 eregetett p. mérő zab, illetőleg ezek 
középára, 35 írt és járulékai végett a rohonci járási fő-
szolgabiróságtól f. 1871. évi jun. hó i-én 472. sz. a. 
Ítéltetett: Alperes H. Gy. incédi lakos a 35 frt kere-
seti összeg megfizetése terhétől felmentetik s felperes 

köteles saját képviselőjének 10 frt 5 krban bíróilag meg-
állapított költségeit s munkadíját a netaláni előleg be-
számításával 8 nap alatt, különbeni végrehajtas terhe 
mellett megfizetni. 

Indokok: Alperes a kereset terhe alól felmentendő 
volt, mert a törvény a vallás egyenjogúságát kimondotta 
s igy egyik felekezet hívei nem kötelezhetők arra, hogy 
egy másik felekezet lelkészét fizessék. A költségek meg-
állapítása stb. Kmf. Széli Miklós s. k., főszolgabíró. 
Náday József s. k., Vasm. esküdtje*. 

Az elutasított plébános felebbezett s a pesti kir. 
itélő tábla ez ügyben 1871. nov. 2i-én kelt 37,408. sz. 
a. ítéletével a szolgabirói ítéletet ,az abban felhozott 
indokok alapján* helyben hagyta. 

Tíz év alatt azonban nagyot fordul az idő ke-
reke és sokszor az emberek igazságérzete is. Tempóra 
mutantur et nos mutamur in illis. Tíz év múlva a plé-
bános újra szerencsét próbált. A ki mer, az nyer. S ő 
szerencséjében nem is csalatkozott. 

A kőszegi szolgabiró végzése, 1879. apr. 3-iki ke-
lettel, 779. sz. a. igy hangzik : 

»Panaszlottak (mert a plébános most már az ösz-
szes ev. birtokosokat beperelte) kötelesek, és pedig Zarka 
Imre 29 V3 mérő zabot (tehát a múltért is a birtok meg-
vétele napjatói kezdve kamatostul, visszahatólag ; ha ez 
áll, híveinknek fele birtoka belerí), Holndonner örökö-
sök 22 mérő búzát, 22 mérő zabot, Franki Bernát 18 
mérő búzát, 18 m. zabot, Scheyer Albert 9 m. bú-
zát, 9 m. zabot, Schöck A. Posenhofer-telek után 
2 m. búzát, 2. m. zabot, Holndonner József Popo-
vits-telek után ]/2 m. búzát, 7a m - z a bot , 15 nap 
alatt panaszló Beéry István incédi plébános részére lel-
készi illetmény címén, végrehajtás terhe mellett kiszol-
gáltatni. 

Indokok: Az illetőséget azért kellett megállapítani, 
mivel a panasz, lelkészi illetmény behajtására alapít-
tatott, ez pedig adóbehajtás természetével bírván, a 
fennálló törvények szerint a közigazgatás köréhez tarto-
zik. Panaszlottak azért voltak elmarasztalandók, mert 
a teljes hitelű egyházlátogatói közokirat szerint, Incéd 
községben a lelkészi szolgálmányok nem a személyek, 
hanem a birtokok után fizettetnek ; azon körülmény pe-
dig, hogy a kötelezettséggel kapcsolatos birtokok időköz-
ben s koronként más vallásfelekezetüek kezébe kerül-
nek, nem szünteti meg azok korábbi viszonyát. 

A vallásfelekezeteknek törvényileg kimondott vi-
szonyossága nem vonatkozik jelen panasz tárgyára, 
mert az 1865/8. 53- t. c. 23. §-a csupán a község köz-
vagyonáról értekezik, mig ellenben a többi szakaszok 
vallási változtatásokról, egyházi dolgokról rendelkez-
nek ; ennélfogva panaszlottakat a birtokuk után járó kö-
telezettségek alól, szemben a hivatkozott egyházlátogatási 
okmánynyal és régi gyakorlattal (ezt be kellene bizo-
nyítani), felmenteni annál is inkább nem lehetett, mi-
vel magát a szolgálmány valóságát és mennyiségét nem 
is kifogásolták. 



A mellékelt ítéletek (t. i. a 10 év előttiek) figye- ' 
lembe azért nem jöhettek, mivel az egyenjogúság 
elvére alapitvák, melyek a személyes viszonyoknál al-
kalmazhatók ; de jelen ügyletnél az egyházlátogatási 
okmány szolgáltatja a lelkészi illetmény beszedésének 
alapját, igy pedig ez bír döntő hatálylyal. Panasz-
lottak azon állítása, hogy igy kétszeresen volná-
nak terhelve, elenyészik az altal, miszerint jelen panasz 
tárgyánál személyileg mitsem fizetnek (minek értelme 
tehát az, hogy birtokuk után meg saját papjuknak ne 
fizessenek). Miről panaszló stb. Kőszeg, 1879. apr. 3. 
Babos Péter s. k., szolgabíró.4 

Ezen sérelmes ítélet ellen természetesen az ev. 
felek felebbeztek Vasmegye alispánjához, ki ezen ítéle-
tet megváltoztatván, a panaszlott ev. családokat a fize-
tés kötelezettsége alól felmentette. A plébános apel-
latiója folytán pedig a megyei közig, bizottság, mint 
3-ik s utolsó fórum, az alispáni Ítéletet — tehát az 
evangélikusok felmentését — helyben hagyta. A plébá-
nos azonban e jogerejü ítélet dacára is felebbezett a val-
lásügyi minisztériumhoz, melynek Ítélete igy hangzik : 

, Vallás- és közokt. m kir. minisztertől 17,285. szám. 
Vasmegye közönségének. Beéry István incédi r. 

kath. plébános és Zarka s érdektársai ottani lakosok 
közt a megtagadott papi illetmények iránt fennforgó vitás 
ügyre nézve először is az illetékesség kérdésében meg-
jegyzendőnek találom, hogy habár a szőnyegen lévő 
ügyben a megyei közig, bizottság az alispáni végzés hely-
benhagyásával 3-ad fokozatban határozott és ily hatá-
rozatok ellen az 1876. VI. törvénycikk 59. §-a szerint 
további felebbezésnek helye nincsen : minthogy azonban 
a r. kath. lelkészek papi illetményeire vonatkozó kér-
désekben a végső fokozatbani intézkedés ő Felsége leg-
főbb felügyeleti és egyházvédnöki jogánál és az ezen 
alapuló folytonos gyakorlatnál fogva a kormányszék-
nek van fenntartva, mely intézkedési jog a fent idézett 
törvény által, idevágó különös intézkedés hiányában meg-
szüntetettnek nem tekinthető : annálfogva kétségtelen, 
hogy a jelen vitás ügyben a kormányszék, dacára a 
megyei bizottság fentebb emiitett 3 ad fokú végzésének 
s az idézett törvény rendelményének, legfőbb fokozatban 
döntőleg határozni jogosítva van. 

Mi pedig az ügy érdemét illeti, a felfolyamodó 
lelkész által még a tárgyalás folyamában felmutatott 
és az iratokhoz becsatolt, alakjára és tartalmára nézve 
senki által nem kifogásolt incédi 1836. évi junius 20-iki 
egyházlátogatási okmanynak e szavai: ,de frumento a 
singula integra sessione, quae cultivatur habét integram ma-
joréin metretam tritici* sat., világosan tanusitjak, hogy 
Incéden a róm. kath. lelkész gabona-illetménye nem 
csupán személyes-, hanem földbirtokhoz kötött, oly kö-
telezettséget képez, mely magával azon földbirtokkal 
együtt annak bármely ujabb tulajdonosára átmegy s 
melynek viselésétől magát a tulajdonos azon indokból, 
hogy nem a kath. lelkész vallását követi, fel nem ment-
heti j ez oknál fogva tehát, és mivel a nevezett lelkész által 

követelt és a járási szolgabíró részéről meg is allapitott 
gabonailletmény mennyisége ellen az illető felek részé-
ről sem a tárgyalás folyamában, sem a felfolyamodás 
terén kifogás nem tétetett : annálfogva a megye közig, 
bizottságának, úgy a felebbezhetés kérdésében hozott 
1880. évi 1072. sz. a.,, valamint az érdemben hozott 
azon évi 1519. sz. alatti határozatát, az utóbbi altal hely-
benhagyott 1879. évi 17,826. sz. a. alispáni végzéssel 
együtt megvaltoztatandónak és a járási szolgabírónak a 
fentebbi elveken alapuló, nevezett Zarka Imrét és társait 
a lelkész által követelt papi illetményekben elmarasz-
taló, 1879. évi 779. számú végzését legfőbb fokozatban 
helyben hagyandónak találtam. Miről a megye közön-
ségét stb. Budapesten, 1881. évi junius hó 19-én. Trefort 
s. k.4 

En a fentebbi Ítéleteket, — melyek a tíz évvel 
ezelőttiekkel határozottan ellenkeznek, melyeknek érvei 
szembeszökőleg gyengék s meg nem állhatnak s me-
lyeknek intézkedése 90 éves gyakorlat által szentesített 
jogainkat lábbal tapossa, -— itt most bírálgatni nem 
akarom. Remélem majd megbírálja azokat az egyházkerü-
let s az egyházegyetem, melyeknek intézkedését ez ügy-
ben feszült figyelemmel várjuk. A vasi felső evang. 
egyházmegye Körtvélyesen f. évi julius 27-én tartott 
gyűlése e tárgygyal behatóan foglalkozott s egyhangú-
lag elhatározta, hogy ezen, százados jogainkat, egyházi-
s birtokviszonyainkat, békességünket s nyugalmunkat 
felforgató Önkényes miniszteri rendeletet, mely egyházi 
életünket alapjában támadja meg, a kerületi gyűlés elé 
terjesztve, orvoslást kér ; mert nemcsak Zarka I. és tár-
sai, hanem prot. híveinknek nagyrésze, sőt némely 
ujabb gyülekezetben azoknak összesége van az által fe-
nyegetve. 

S hogy gyors segélyre van szükségünk, az abból 
is kiviláglik, hogy az illetők 15 nap alatt exequaltatnak. 
Már pedig még jogorvoslás esetén is vajmi nehéz lesz 
a már lefizetett, 20—40 évre szóló összegeket a plébáno-
sok görcsös markaiból visszakövetelni. 

Igy keserítik meg nekünk a türelmi parancs ez 
évi jubilaeumát. S ha már ez folyton így megy ; ha mi, 
mint a fogságból visszatérő izraelitak, csak ugy építhet-
jük szent Sinounk falait, az evangyéliom dicső templomát, 
ha egyik kezünkben a kőmives-kalapácsot és vakoló-ka-
nalat, a másikban pedig a védelmi fegyvert, az igazság 
pallosát tartjuk : ugyan hová fogunk még jutni tíz év 
múlva, mire az elfeledett 1790/1-iki törvény 26. cikké-
nek örömünnepét üljük ! ? Avagy nem kell-e akkor mái-
száz éves egyenjogúságunk (?) romjain Jeremiás siral-
mait elkeseregnünk 1 ? 

Ajánlom e sérelmes ügyet az egyházkerület és az-
egyházegyetem nagybecsű figyelmébe. 

Zdbrdk J)énes} 
n. -sz . -mihá ly i ev . l e lkész . 



Helyreigazítás .*) 
Sok hivatalos teendőim miatt csak most érek rá 

Gózon Gyula urnák, e lap 19. számaban megjelent cá-
folatára reflektálni. 

Ha személyeskedésről volna szó : nem tartanám 
érdemesnek a további feleselést, mert igen helyesen irta 
t. szerkesztő ur ez ügyben, hogy „olvasó közönségünk-
nek azon kis része, a mely a vitában szereplő egyéne-
ket ismeri és ismerte, a lapunkban közlött több rend-
beli nyilatkozatokból a vitás ügyben immár véleményt 
f o r m á l h a t o t t magának* ; de minthogy Gózon Gyula ur 
mindkét felszólalásában az alsóbaranyai egyházmegyét 
lelkészi díjcsonkitással vádolja, s utóbbi felszólalásában 
specifice is felemiit ily adatokat, miből kitűnik, hogy 
erre vonatkozólag a t. cáfoló fogalomzavarban révede-
zik : e tekintetből indíttatva érzem magamat, az ő észre-
vételeit következő ellenészrevételekkel kisérni : 

Lelkészi díjlevél-csonkitást követhet el az egyház 
gondnoka, vagy egyháztanács, ha a lelkészi fizetést hiá-
nyosan szolgáltatjak ki ; az esperes is, ha ily ügyben 
egyoldalulag, a lelkész hátrányára intézkedik. De az 
egyházmegye, illetőleg e. megyei törvényszék, mely a 
törvény által hivatva van arra, hogy a lelkészt a gyü-
lekezet netaláni sértései ellen védje, de megfordítva, a 
gyülekezetet is a lelkész netaláni túlkapásai ellen védje, 
és igy hivatva van a viszályos felek közt ítélni és békét 
eszközölni: az egyházmegye mint erkölcsi testület és 
törvényszék, díjlevél-csonkitást nem követ el, mert első-
fokulag jogérvényes Ítéletet hoz s felebbezés esetén 
az e. kerületi törvényszék másodfokulag és véglegesen 
hoz Ítéletet. 

Néhai Gózon Lászlóra nézve az egyházmegyei 
törvényszék gyakran jött azon kellemetlen helyzetbe, 
hogy közötte és gyülekezete között Ítéletet kellett hoz-
nia. Volt eset, hogy a lelkész óhajához képest, volt eset, 
hogy nem ahoz képest hozott Ítéletet s ez utóbbi esetekben 
történt olykor, hogy a lelkész az e. kerületi törvényszék-
hez felebbezett, de tudtommal, az e. kerületi törvényszék, 
az e. megyei ítéletet mindig helybenhagyta. 

S ily ítéletek aztán nem conventió-csonkitások, 
mint t. cáfoló ur véli, hanem jogerőre emelkedett tör-
vényes intézkedések. 

Azon észrevételére, hogy az alsóbaranyai e. me-
gyében »sok dolog oly fonákul megy,® megjegyezni 
óhajtom, hogy ezen állitásnak ép az ellenkezőjét mutat-
ják épen azon esetek, melyekben néhai Gózon László 
az e. kerületi törvényszékhez felebbezett, a mely az e. 
megyei ítéletet mindig helybenhagyta. 

Kármán Pál, 
_ _ esperes. 

*) A vitának, amelyet Gózon ur provokált, igyekeztünk végét 
szakítani. Számos, e tárgyban írt cikket utasítottunk vissza, mivel e 
cikkek szerzői mint magánemberek szóltak a tárgyhoz. A jelen hely-
reigazítás azonban hivatalos jellegű s mint ilyet — bármennyire elle-
nünkre van is a kellemetlen ügy további szellőztetése — a megtámadott 
esperesség reputatiója érdekében még közölnünk kell annyival is inkább, 
mert oly tárgyilagos hangon van az írva, hogy senkit sem sérthet. De 
már most aztán a vitát egyszer-mindenkorra befejezettnek is nyilvánítjuk. 

Szerk. 

R É G I S E G E K . 
Jeltelen sírok. 

A Szikszóiak. 

(Vége.) 

II. S z i k s z a i J ó z s e f 
Hajmáskéri lelkész volt e század elején. Legidősb fia 
Szikszai Györgynek. Nevét alapitványain kivül nagynevű 
atyja munkáinak s életrajzának kiadásával tette emlé-
kezetessé. 

Született 1766-ban Makón, hol akkor atyja hivata-
loskodott. Tanulmányait H.-M.-Vásárhelyt kezdte s Deb-
recenben végezte 1783-ban, mely évben Bécsbe ment, 
egy évet töltve itt a prot. theol. intézetben. Talán 
atyja szomorú sorsa által elriasztva, nem szülővidékén, 
hanem a dunántúli kerületben telepedett meg s lett 
1789-ben mohai (Fehérmegye) lelkész. Innen 1792-ben Rá-
tót, 1802-ben Felsőörs, 1806. Tihany, 1807. Monoszló s 
végre 181 i-ben Hajmáskér vitte papjául, hol aztán hol-
tig (1821) megmaradt. E.-kerületi tanácsbiróságot is vi-
selt. Gyermekei nem lévén, szép könyvtárát s megta-
kargatott filléreit közcélokra hagyta még életében. 

Nevezetesen könyvtárát 1816-ban a pápai, komá-
romi és losonci oskolákra, mely utóbbi helyen az 1848/9-
diki forradalomban a muszkák által elhamvasztatott ez 
is. Szintén a pápai oskolára 1819-ben nejével, Mátyás 
Évával, 800 forintnyi alapítványt tett ,oly feltétellel, 
hogy annak kamatja időről-időre a ft. superintendentia ál-
tal helybenhagyandó kézi könyvek kinyomatására fordí-
tódjon*. (L. dunántúli e. k. gy. jkönyve : 1816. 64. sz. 
1819. 74. sz. 1820. 33. sz. 1821. 60. sz.) 

Még elébbről ezen derék nő, első férjével, Nagy 
Ferenc belsősomogyi prédikátorral 500 forintnyi alapít-
ványt tőn ugyancsak a pápai oskolára. (L. e. k. gy. 
jkönyve 1811. évről 9. sz. a.) 

Szikszai Józsefnek a Fábián szerkesztette Pred. 
Tárházban jelentek meg dolgozatai. Ezenkívül kiadta: 

t Szikszai György epitaphiuma, élete s búcsúzó sza-
vai"-t, Pest, 1803. 8-rét, 86 1. (Lásd Sz. Györgynél a 
teljes címet.) 

Továbbá atyjának »Közönséges Lelki Áldozatait* 
1821-ben. (Ez volt a 4-dik kiadás.) 

Megemlíti Fábián József: Pred. Tárház (Vác, 1808.), 
3-dik köt. IV. f. 177. 1. 

III. S z i k s z a i B e n j á m i n . 

György 4-dik fia. Makói lelkész volt. Ugyanot t szü-
letett 1772-ben. Tanulmányait Debrecenben bevégez-
vén, a külföldi egyetemek meglátogatása után Kabára 
választatott lelkészül 1799-ben. Négy év múlva atyja 
egykori helyére, Makóra hívatott meg, Ecsedi Miklós el-
hunytával megüresedvén itt a lelkészi hivatal. 1828. már-
cius 5-dikén hunyt el s tetemei a templom alatti sírbolt-
ban nyugosznak. 



Mint Szikszai Györgynél emlitve volt, ennek hátra-
hagyott irataiból kettőt saját neve alatt kiadott, u. m . : 

1. Biblia szövéJ.neke, azaz: az egész ó és uj testa-
mentomiszentírásra magt/arázat, szakaszok szerint, készítette 
— — Első darab : Sz. Máté magyarázata. Szeged. Grün 
Orbán. 1814. 8-rét, 586 lap. E munka azonban nem ere-
deli; hanem Friesz I. H. zürichi lelkész, 1732—3-ban 
4 kötetben megjelent, délesti órákra szánt bibliamagya-
rázatának átdolgozása. Az előszóban igéri, hogy az ó-
és uj szövetség többi részeit is adni fogja, , ha a mosta-
ninál több előre való fizetés lészen.' Háromszáz volt 
csak s e miatt önköltségén adta ki, s a további dara-
bok, ily viszonyok közt elmaradtak. Magán használatra 
volt szanva ; de öregeink a szószékbe is lölvivék. ,Kézben 
forog — úgymond az előszóban — a Bibliai Tárház nevü 
könyv ; de mely csak a sz. irás könyveinek s részeinek 
számait foglalja magában ; az u. n. Szentírás Summája 
pedig, mely Kolozsvárott 1695-ben és Az Igaz és Tökéle-
tes Boldigságnak Utja, mely S.-Patakon 1658-ban jött ki 
és a szentírást kérdések és feleletekben magyarázza, azon-
kívül, hogy a mondott célra nem egészen alkalmasak, 
már ugy el is fogytak, hogy alig lehet azokat találni. 
Ezt a nagy hiányosságot kívántam én kipótolni1 stb. 

2. Biblia győzedelme. Szeged. 18'24. Szintén atyja 
kézirata után. Egy keresztyén és egy hitetlen között 
folytatott párbeszéd, 4 szakaszban, melyben a hitetlen 
által a sz. irás ellen felhozott állitások cáfoltainak meg. 
i-ső szakaszban áilitja a hitetlen, hogy »bizonytalan, 
kiktől s mikor Íródott a biblia s így csak költött könyv, 
nek lehet tartani* ; 2. szak., hogy „haszontalan szószapo-
ritások vágynák benne* ; 3. szak: „az okossággal ellen-
kező s hihetetlen és illetlen dolgok vágynák benne* ; 
4. szak. : sok helyen ellenkezik önmagával. 

Szikszai Benjámin beavatkozott e század unio-vi-
tájába is , A római kath. és prot. keresztyének között fenálló 
unió* című, Szegeden, 1824-ben megjelent munkájával. 
Egy kath. s egy prot. közt tartott párbeszéd ez, mely a 
szerző által elfoglalt sajátságos álláspontnál fogva, sem 
róm. kath. sem prot. részről helyesléssel nem fogadtatott. 
Azt bizonyítgatja ugyanis Sz., hogy felesleges az unióról 
vitatkozni is, miután a r. kath. és protestánsok egymással 
teljesen megegyeznek a vallás lényegére nézve, s egymást 
ugy tekintik, mint egyesült vallásfelekezetek. Guzmics 
Izidor csodálatat fejezi ki az erre s a Vámosi Pap István 
, Vallási Egyesülés Ideájá*-ra adott válaszában, hogy Sz. 
terra incognitát fedezett fel. Prot. részről pedig nevet-
ségesnek tartottak Sz. ezen okoskodását. (Lásd Sárospataki 
Füzetek IV. f. 1860.: Kiló La jos : „Unio vitaly a hazai 
r. kath. és prot.-sok közt 1822—7.' U. o. V. f. 1861.: 
Pap István: „Ellenbirálat Filó Lajos vallási egyesülés 
ideájára tett bírálatára.*) 

IV. S z i k s z a i J á n o s . 
Fokszabadi prédikátor s mezőfóldi esperes volt a 

jelen század első felében. Csak névrokonságban áll az imént 
ösmertetett Szikszaiakkal. Született 1773-ban Nádasd-Ladá-

e 

nyon (Fehérmegye), hol atyja, I. János, szintén lelkész vala. 
A Szikszai-család ezen ága, melyből másfél század óta 
voltak papok a dunántúli kerületben, Erdély Póka nevű 
helységéből vette származását. A török világban jöttek 
át Szikszaiak Pókáról Patakra tanulni s végezvén, a du-
nántúl települtek meg. Igy Pál és István testvérek, 
amaz Pápán, hol — mint Tóth Ferenc említi , A pápai 
ref. ekkl. rövid históriája* 70-dik lapjan s tanúsítja Lisz-
kay J. is „A pápai ref. egyház levéltára* 76. lapján 
— 1731—5-ig, utóbbi pedig szintén azon vidéken, Gör-
csönyben hivataloskodott; I János pedig Ladányban. 
Itt született — mint említők — ezen II. János, ki tanul-
mányait a balatonfőkajári nemzeti oskolában (Veszprém-
in.) kezdte, Németujhelyen folytatta s Patakon fejezte 
be. Már ekkor atyja 74 év terheit hordván, haza hítta, 
s hivatalát reáruházta 1798-ban. Négy év múlva Fok-
szabadiba ment át, hol holtáig — 1839 — működött az 
ur szőllőjében, utóbbi 14 évében az esperességet is vi-
selvén.*) 

Tudományosan képzett s folytonosan tanulmányoz-
gató férfiú volt. Munkái jelentek meg a Fábián-féle Pred. 
Tárházban. Kéziratban maradtak következő munkái: 

1. A vérségből és sógorságból eredő házassági aka-
dályok, a házasságot illető fels. kir. rendeletek, ekklézsiai 
rendszabályok és a h. h. e. túl a dunai sup. által a vér-

\ ség és sógorság tilos grádusainak felszámlálása végett ki-
adott rajzolatokban feltett 18 kérdéseknek megfejtése. Ezen, 
a maga idejében közkézen forgó jeles munkára több-
ízben hivatkozik Kiss János a Prot. E. I Lap 1848. f. 
közlött „Rokonságról a házasságban* c. értekezésében, 
valamint Kovács János is az „Atyafiság és sógorság* 
cimű, Patakon, 1855-ben kiadott munkájában. 

2. Szent krónika, vagy a világ kezdetétől fogva a Kr. 
születéseig a sz. írásban előforduló nevezetesebb történe-
teknek — — — előadása. 

3. A rabokkal való bánásmódról oktatás és alkalmi 
rövid prédikációk. 

4. Több kötetre terjedő jegyzetek tanulmányaiból, 
kivonatok olvasmányaiból. Szentkúti Károly. 

M I S S I Ó Ü G Y . 
Az egyetemes protestáns egyház missió-

munkálatai. 
( F o l y t a t á s . ) 

Hollandia. Hollandia, a majdnem tisztán protes-
táns állam, eleitől fogva, ha nem is fő, de nevezetes 
szerepet vitt a missió mezején. Már a mult században 
voltak missió-egyletei, melyek úgyszólván utat nyitottak 
más állam missionáriusainak a pogány államokban. Van 
az egyház kebelében ma már nem kevesebb, mint 9 

*) E n n e k fia Pá l , j e l e n b e n b f -ka já r i le lkész , a P r o t . E . I . L a p 

m u n k a t á r s a i n a k egy ik v e t e r á n j a . Ö r e g a ty ja , a t y j a és ő 116 év ó t a mű-

k ö d n e k a m e z ő f ó l d i e . m e g y é b e n . Sz. K . 
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missió-egylet; e 9 egylet közül 5 Amsterdamban, 3 
Rotterdamban és 1 Utrechtben van s ezeken kivül 
van még számos kisebb missió-egylet, melyek összesen 
fél millió forinttal járulnak a missió felsegéléséhez, vagy-
is fejenkint nem kevesebb, mint 17 krral. Különösen 
áldásthozólag működnek a hollandok a hollandi gyar-
matokon, milyenek : Szumatra, Jáva, Celebes, Molukka 
stb. Ezen gyarmatokon ma már virágzó gyülekezetek 
vannak benszülött papokkal, tanítókkal s százezrekre 
menő egyháztagokkal. Szép eredménnyel működnek 
azonban a hollandok K.-Afrika rokontörzsü népei között j 
is, valamint Indiában és Guineában a pápuák között. 

Helvétia . A helvét protestáns egyház, — mely 
meglehetős gazdag, épen mint a skót vagy holland egy-
házak, — szintén nem áll hátra a hittérítés nagy munká-
jában, sőt ha tekintetbe vesszük, hogy a világ elsőrendű 
pogány missió-intézete e kis egyház birtokában van, 
és ha tekintetbe vesszük másrészről azt, hogy ez 
neki évenként százezrekbe kerül: akkor el kell ismer-
nünk, hogy a hittérítés nagy művében Helvétiáé az 
egyik legszebb szerep,- s azé fog maradni mindaddig, 
a mig báseli hirneves intézetéből évenként 10—15 mis-
sionáriussal szaporítja a pogányok közt működő euró-
pai lelkészek számát. Tény, hogy minden évben ennyit 
küld szét csak európait, a mellett még néha számos feke-
tét is, kiknek száma néha 8—10-re rug. Magának a bá-
seli intézetnek fentartása 5 tanárral s 90—100 növendék-
kel, százezrekbe kerül a helvét protestánsoknak, e mel-
lett még a missiót is gazdagon támogatják. 

Helvétiának majd minden nagyobb városaban van 
egy vagy két missió-egyesület, melyek természetesen 
diasporával nem birnak, hanem a három fő-missió-egyle-
tet támogatják. E három főegylet a következő : 

1. A »genfi evangelizáló társaság*, 2. a „vaudi 
canton missió-egylete*, 3. a »báseli missió-társaság.* 

A genfi evangelizáló társaság, mint szintén a 
vaudi independens egylet, jobbára a róm. kath. lakos-
ság között működik. Mindkettőnek nemcsak gazdag állo-
másaik, de egészen rendezett gyülekezeteik is vannak 
nemcsak odahaza, hanem Olaszország és Franciaország 
egyes provinciáiban és Savoya hercegségben ís. 

A báseli missió-egylet ellenkezőleg, külmissióval, 
és csakis pogány-missióval foglalkozik. Ezen egylet a 
húszas években alakult s működése iránt évről évre 
nagyobb lett az érdeklődés ; természetesen az érdeklő-
dés fokozódásával nőtt a segélyösszeg is, úgy hogy 
ma az egylet egyike a leggazdagabb és legnagyobb si- j 
kerrel működő egyleteknek. Ma van az egyletnek az 
aranypartokon, Persiában, Kaukázusban, Indiában, Khí-
nában, Ashant államban, Hong-kongban, Malabárban 
stb., vagy 50 főállomása 120 európai missionáriussal, 
12.000 benszülött megkeresztelt és kommunikált taggal, 
s közel 100.000 még meg nem keresztelt, nem kom. tag-
gal. Évi bevétele az egyletnek néha 400.000 frtig is fel-
megy. Helvétia ad missióra összesen őoű.ooo frtot. 

Van azután még Helvétiában a chrishonai missió- | 

intézet, mely Egyiptomba, Abessiniába, Szíriába stb. 
küld evangélistákat, nagyobbrészt azonban Európa egyes 
államaiban (mint például nálunk is) a prot. és a kath. 
lakosság közt működik. Évi bevétele 40.000 frank. 
Még meg kell említenem, hogy Helvétiában van 12 
biblia- és számos tractatus-társulat is. 

Franciaország. Nemde különösen hangzik ez a 
név : Franciaország, ott, a hol protestáns külmissióról van 
szó ? Hiszen Franciaország — mondaná valaki — egé-
szen róm. kath. állam, hogy szerepelhet hát mégis a 
prot. missióra törekvő államok sorában ? Akárhogy van, 
de szerepel, és minden jel odamutat, hogy szerepelni 
is fog, sőt arra törekszik, hogy benn az államban is 
világoljon az evangyéliom. Franciaországban teljes erő-
ből megindult a protestáns missió, és a 38 milliónyi 
hatalmas államban alig van város, alig van falu, mely-
ben az evangyeliom ismét ne prédikáltatnék — Istennek 
hála — minden akadaly nélkül. Háromszáz év előtt min-
den protestáns fejére halál volt kimondva; ma ellenben 
már egy hang sincs, mely az evangyeliom predikálása 
ellen felszólalni merne ; de igenis milliókra megy azok-
nak száma, kik tényleg élvezik az evangyeliomot. Alig 
van protestáns testület a földön, melynek Franciaor-
szágban ma már hatalmas egyházai, missió-állomásai ne 
volnának. Angolok, skótok, németek, hollandok, ame-
rikaiak stb., milliókat áldoznak az evangelizálásra, s a 
mellett teljes erejéből munkál a francia protestáns egy-
ház is, úgy hogy az összes francia protestánsok számát 
ma már két millióra tehetni. 

Üdvös, szerfelett üdvös eredményt mutat fel a 
belmissió, de épen igy a kiilmissió is. A külmissióra 
1822-ben alakult meg sok erőfeszítés után a francia ref. 
és a német ev. hívek közreműködésével »az evangyeliomi 
hittérítő-egyesület", »Société des Missions Evangeliques*. 
Az egylet — gr. Verhuell és gr. Delaborde, hirneves fran-
cia főurak lévén elnökei — nagy érdeklődést keltett 
maga iránt, különösen midőn már két évi fennállása után 
a most is meglevő nagyszerű missió-intézetnek, melyben 
missionáriusait nevelteti, letette alapkövét. Az intézet 
Páris egyik legszebb helyén van. s a mult nyáron, hogy 
én ott voltam, csak 9 növendék volt benne, kik a híres 
Casalis, Boegner, Appia és Vallette tanároktól nyernek 
missiói oktatást, s a mellett a protestáns egyetemen 
hallgatják a többi theologiai tantárgyakat. 

A nevezett egylet fennállásának harmadik évében 
megkezdte működését a pogányok között, és 1840-ben 
Afrika keleti részén már 3 főállomása volt 12 missioná-
riussal és egyháztaggal. 

Az egyletnek ma 3 fődiasporája van, nevezetesen : 
Baszutó állam, Tahiti és Szenegámbia. A mit az egylet 
különösen Baszutó államban tett 1833 óta, az bámu-
latos. 

Midőn az emiitett évben megérkezett Baszutóba a 
két francia missionárius, rajtuk kivül nem volt egy lélek 
sem protestáns a kis pogány államban ; azonban ők a 
bennszülöttek nyelvét csakhamar elsajátították, és eU 



kezdtek prédikálni, könyveket árusítani stb. Már 40-
ben nemcsak bennszülött egyháztagjaik, de már benn-
szülött segédeik is voltak, kik ép oly buzgalommal, mint 
ők, hirdették az evangyeliomot. Jelenleg az egylet gon-
dozása alatt 13 anyaegyház, 70 leányegyház van, me-
lyekben 126 bennszülött pap hirdeti az evangyéliomot 
közel 25.000 bennszülött egyháztagnak. Van az egyletnek 
számos elemi iskolája közel 4000 gyermekkel. Van két 
tanitóképezdéje, egy katechista iskolája és egy reál-gym-
nasiuma. Az egyletnek évi bevétele — beszámítva a 
bennszülöttek által adott 30.000 frankot is — közel j 
150.000 forint, mit ki is adott külmissióra és az újonnan J 
megkezdett zambési missió-munkálatokra. 

A francia protestánsok a mult évben fejenkint 10 
krt adtak csupán a külmissióra. S ha már most tekin-
te tbe vesszük, hogy a francia protestánsoknak csak alig 
egy harmada vagyis 700.000 lélek képes segélyt nyúj-
tani, mig a többi maga is segélyt húz különböző kül-
földi egyházaktól : akkor azt mondhatjuk, hogy a fran-
cia protestánsok sokkal jobban érdeklődnek a missió 
iránt, mint a németek, mert mig a németek adnak fe-
jenkint 5 krt, addig a franciák adnak 20 krt. Végül 
megjegyzem, hogy Franciaországban három biblia-társu-
lat van. 

Dánia. A kis Dánia, melyet némelyek a missió 
bölcsőjének tartanak, ma már nem érdeklődik annyira 
a missió szent ügye iránt, mint azt kezdetben tette, 
midőn szeretett királya IV. Frigyes állott a missió-egy-
let élén. Vannak ugyan ma is nevezetes állomásai és 
kitűnő missionáriusai, de azért a missió terén korántsem 
áll olt ma, ahol állania kellene. 

Dániában sok apróbb jótékony intézet mellett van 
egy missió-egyesület, mely még IV. Frigyes idejében 
(1706) és közreműködésével alakult. Az egylet eleintén 
odahaza működött, de csakhamar küldött missionáriuso-
kat Lappországba, majd Finnországba, Grönlandba, 
F.-Amerikába és Indiába s a nevezett országokban tö-
mérdek, ma mar virágzó gyülekezetet alapított. Ez egy-
letnek még ma is van Grönlandban 7 állomása 13 rnis-
sionáriussal ; Santalban vagy negyven bennszülött papja 
számos egyhaztaggal , és vannak virágzó állomásai 
Lapplandban, Ny.-Indiaban, valamint a dán szigeteken. 

Finnország. Az orosz birodalomban levő 3 millió 
protestáns fele része Finnországra esik. A finn protes-
tánsok szintén nagy szolgalatot tesznek a missió szent 
ugye körül, különösen az orosz tar tományokban; de 
ezenkívül kitűnő állomásaik vannak Dél-Afrikaban is, szá-
mos bennszülött pappal és ügynökkel. Finnországban szin-
tén van egy missió-egyesület, mely úgy a bel-, mint a 
külmissió ügyeit rendezi, és van még egy biblia-társulat is. 

(Vége következik.) 

I R O D A L O M . 
Francia nyelvkönyv. Olvasókönyv, gyakorlókönyv, 

nyelvtan, szótar. A legújabb tanterv értelmében a reál- 1 

iskolák 2-dik osztálya számára. Szerkesztette Theisz 
Gyula, reáliskolai tanár. Budapest, Franklin-társulat. 
8 rét, X V I + 2 2 2 lap. Ára 1 frt. 40 kr. — Eddig meg-
jelent francia nyelvtanaink többé-kevésbé mind a Sei-
denstiicker-féle tanmódszert követik. Theisz e módszer 
hibáit fölismervén, eltért attól s nyelvtanának megírá-
sánál a legújabb gymnasiumi tantervet és az orsz. köz-
oktatási tanácsnak a nyelvek oktatására vonatkozó uta-
sító észrevételeit fogadta el irányadókul. 

Popp György, m. k. pénzügyi titkár és a gyula-
fehérvári illetékkiszabási hivatal főnöke, egy kis, 32 lapra 
terjedő füzetet bocsájtott ki ez alatt a cím alatt : Az 
illeték-eyyenérték (aequivalens adó) gyakorlati útmutatója 
az 1881. máj. és jul. i-jétől érvényes törvények és szabá-
lyok alapján összeállítva és gyakorlati példákkal ellátva. 
Jogi személyek, egyházi- és világi községek, egyletek, 
intézetek és egyéb testületek és társulatok, valamint 
pénzügyi tisztviselők számára. Szerző tulajdona. Ára 
20 kr. 

Homeros Odysseája és Iliása, illetőleg azoknak 
I—III. énekök, Dr. Ábel Jenő tanár magyarázatával és be-
vezetésével, iskolai használatra, a Franklin-társulat kiadá-
sában megjelent. Amannak ára 1 frt., ezé 80 kr. — Az 
Odysseát terjedelmes bevezetés előzi meg, melyben 
Homeros és a homerosi époszok története, a homerosi 
hang- és alaktan, a hom. prosodia és metrika, végül az 
Odyssea tartalma és szerkezete tárgyaltatnak. Ez a beve-
zetés tehát a jelenleg használatban levő iskolai llome-
ros-kiadások bevezetéseinél több tárgyat ölel fel. Az 
Ilias bevezetésében pedig elő vannak adva az Iliás tar-
talma és szerkezete s Trója történetének főbb voná-
sai. Mindkét füzet nyomása igen pontos és tiszta, ami 
az ily fajta kiadványoknál természetesen egyik legfőbb 
kellék. 

Magyar-angol szótár. Irta Bizonfy Ferenc. Buda-
pest, Franklin-társulat. 8-rét, 480 lap. Ára 4 frt. — Az 
angol-magyar szótár, szintén Bizonfytól, már előbb meg-
jelent. Most tehát mar, ha a magyar embernek angol 
szótárra van szüksége, nem fog szorulni a németekre. 
Bizonfy szótárai nagyonis érezhető hézagot töltenek 
be irodalmunkban. 

A pesti ref. egyházmegye 1881. jun. 30-án tar-
tott közgyűlésének jegyzőkönyve megjelent. Kiadta 
Vargha Tászló, egyh. m. aljegyző. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lapunk jubilaeuma tárgyában. Lapunk 

f. évi 18-dik számában — mint olvasóink emlé-
kezhetnek rá — felhivást intéztünk munkatársa-
inkhoz, melyben arra kértük őket, hogy életraj-
zaikat f. évi augusztus hó elejére küldjék be 
hozzánk azon album számára, melyet lapunk fenn-
állásának negyedszázados évfordulója emlékére 
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szándékozunk kiadni. E felhívásunknak azonban 
csak egy-két munkatársunk tett eleget, amiből 
azt kell következtetnünk, hogy az eszme legna-
gyobb részöknél nem talált visszhangra. A jubi-
laeumra vonatkozó tervünk megvalósításáról en-
nélfogva lemondunk annyival is inkább, mert az 
általunk tervezett albumot — azt hisszük — pó-
tolni fogja a megjelenendő Magyar Athenas. Meg 
vagyunk felőle győződve, hogy jelesebb munka-
társainkat, mint egyházi irókat, az emiitett válla-
lat sem fogja mellőzni. Erre nézve elegendő biz-
tosítékot nyújtanak nekünk az illető vállalat 
szerkesztői, kik maguk is régi munkatársaink 
közé tartozván, bizonyára tudják méltányolni a 
lapunk körül szerzett irodalmi érdemeket. Hogy 
pedig némileg mi is könnyitsünk különben is fe 
lette fáradságos és nehéz munkájokon: a hozzánk 
beküldött életrajzok közül azokat, a melyeket 
egy liét alatt nem kérnek tőlünk vissza, el fogjuk 
küldeni a számukra. Budapest, 1881. aug. 6. A 
Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 

* Személyi hírek. A nagykőrösi ref. egyháztanács 
Arnhold Nándor egy évre választott rajztanárt, állandóan 
megválasztotta. — Ballagi Aladár, külföldi útjából, melyet 
levéltári kutatások céljából tett, hazaérkezett. — A tornai 
egyházmegyének a zsinati választások céljából összehívott 
rendkívüli közgyűlésén bontattak fel — értesülésünk sze-
rint — a lemondás folytán megüresedett segédgondnoki 
és aljegyzői hivatalokra beadott szavazatok is. Segéd-
gondnokká egyhangulagujra Lükő Géza, az egyházmegyé-
nek már három éven át közszeretetben és tiszteletben 
álló, erélyes és ügybuzgó segédgondnoka, aljegyzővé pe-
dig Gyarmathy József, jósvafői lelkész választattak meg 

* Zsinati választások. Az érmelléki egyházme-
gyében — mint nekünk írják — zsinati rendes képvi-
selőkül megválasztattak : Szőke János esperes és Fráter 
Imre segédgondnok ; pótképviselőkül : Kiss Albert, baga-
méri lelkész és Dr. Miskolcy Mihály, egyházmegyei vi-
lági jegyző és tanácsbiró. — Az abauji ret. egyházme-
gye — értesülésünk szerint, — jul. 26-kán tartott rend-
kívüli közgyűlést a zsinati képviselőkre beadott szava-
zatok felbonlása céljából. Egyházi részről általános több-
séget senki sem nyert. Ennélfogva uj szavazás rendel-
tetett el : a rendes képviselőségre Béki Sámuel, kassai-
és Kérészy Barna, alsóvadászi lelkész között s a pótkép-
viselőségre ugyancsak Kérészy Barna és Varga József 
szikszai lelkész között. Világi részről megválasztattak : 
Teleky Péter rendes- és Mecner József pótképviselőkül. 
— A tornai egyházmegyében — mint lapunknak irják 
— világi rendes tagul Lükő Géza, segédgondnok és orsz. 
képviselő, egyházi póttagul pedig Vajányi Lajos, per-
kupái lelkész választattak meg. A tornai és a f.-zempléni 

egyházmegyék egy választókerületet képeznek olyan 
formán, hogy amaz világi rendes- és egyházi pót-, emez 
pedig egyházi rendes- és világi pótképviselőket választ. 
— A szabolcsi egyházmegyében — értesülésünk szerint 
— rendes képviselőkül megválasztattak : Lukács Ödön 
esperes és Ujfalussy József segédgondnok ; pótképvise-
lőkül kijelöltettek: egyházi részről Gonda Balázs, Göröm-
bei Péier és Vitéz Mihály, világi részről Pilissy László, 
Szesztay Károly és i f j . gr. Lónyay Menyhért. Ez utób-
biakra a szavazás elrendeltetett. -— A kecskeméti egy-
házmegyében — írja tudósítónk — Filó Lajos a pót-
tagságot el nem fogadván, uj szavazás alkalmával Do-
bos János, egyh. kerületi főjegyző és ceglédi lelkész 
választatott meg, aki megválasztatását elfogadta. 

* Az incédi esetre vonatkozólag, mely jelen 
számunkban van tüzetesen ismertetve, lapunk bezártakor 
vesszük a hirt, hogy az elmarasztalt Zarka és társai a 
mult hó végén már a szolgabírói hivatal által két izben 
is exequálva lettek. 

* Egy botrányos esetről értesitik az ,Egyetér-
tést® a következőkben : Fürész kishonti község ág. ev. 
lelkészét, Laucseket, katonaság dobta ki parochiájából. 
Az említett község már egy pár év előtt Laucsek Dániel 
hírhedt pánszláv agitátort választotta meg lelkészeül, de 
a választást a felsőbb egyházi hatóság megsemmisítette 
s a szuperintendens a felszentelést megtagadta, mert 
Laucsek Dánielnek jogérvényes lelkészi oklevele nem is 
volt, lelkészi vizsgálata alkalmával őt a tiszai egyház-
kerület vizsgáló bizottsága bárgyusága miatt a papi hi-
vatalra mindenkorra alkalmatlannak találván. Azonban a 
dunáninneni szuperintendencia, melynek egyik főszóvi-
vője Húrban, a pánszláv Laucseket pártfogása alá vette 
s lelkészi diplomával ellatta, sőt Húrban maga mellé 
vette Laucseket segédlelkészül s Geduly szuperintendens 
őt mint segédlelkészt felszentelte. Alig volt Laucsek fel-
szentelve, atyja a fürészi ev. lelkész, maga mellé vet te 
őt segédlelkészül s Laucsek, noha a tiszai egyházke-
rület szuperintendense őt el nem ismerte, mindamellett 
tényleg mint káplán működött s atyjának halála után 
fürészi lelkészül megválasztatott. E választást a kishonti 
esperesség a fenebbi okoknál fogva megsemmisítette, s 
a megsemmisitést ugy az egyházkerület, mint az egy-
házegyetem a panszlávok által provokált viták után 
helybenhagyta. Laucsek a fürészi papi hivatalból mind-
amellett nem távozott el s a felizgatott fürésziek vona-
kodtak más lelkészt választani. A kishonti esperességi 
felügyelő felhívta a fürészi ev. egyház felügyelőjét a törvény-
telen lelkész elmozdítására, de ez nem engedelmeskedett; 
erre az esperességi felügyelő a fürészi felügyelőt állásától 
felfüggesztette s az egyházmegyei határozat végrehajtására 
a politikai hatóság segedelmét kérte ki. Laucsek Dániel 
s a fürésziek azonban ellenszegültek a szolgabírónak, s 
a mint ez karhatalmat volt kénytelen génybe venni, 
ellenszegültek a megyei pandúroknak is. A megye al-
ispánja erre a hadparancsnokságtól katonai segítséget 
kért s kapott is. Losoncról egy század katonaság ment 



Fürészre. A szolgabíró újból felhívta Laucseket a paplak 
elhagyására, de ez a katonaság láttára is ellenszegült, 
kijelentve, hogy csak az erőszaknak enged. A szolga-
bíró két káplár kíséretében tért vissza. Laucsek azon-
ban most se mozdult. Végre is a két káplár felfogta a 
papot s szépen kitette az utcára. Laucsek azonban bútorait 
is vonakodott elvitetni a paplakból s így azokat is a 
katonasággal kellett kihányatni. A katonaság mindaddig 
Fürészen marad, míg a fürésziek uj papot nem válasz-
tanak. Eddig az „Egyetértés*. Igen kívánatos lenne, 
ha e botrányos esetről, minden kétséget kizáró, hivata-
los jelentés, illetőleg felvilágosítás tétetnék közzé. 

* A kadarkúti ref. egyház presbyteriumának jul. 
31-kén tartott gyűléséről a következő jegyzőkönyvi ki-
vonat küldetett be hozzánk: ,3 . pont. Lelkész-elnök 
jelenti, hogy Főtisztelendő superintendens ur arra hivja 
fel főpásztori levelében a gyülekezeti elöljáróságot, hogy 
a Debrecenben folyó évi okt. 31-dikén megnyitandó s 
folytatva tovább tartandó zsinatra az egyházkerületi ér-
tekezlet által megállapított és superintendens ur által a 
választás megkönnyítése tekintetéből a kerület minden 
gyülekezetével közlött névsor szerint válasszon képvise-
lőket ; fölemiitvén, hogy az egyházkerület a gyülekeze-
tet választási jogaiban sérteni nem kívánja, sőt felhívja, 
hogy jogait szabadon gyakorolja, joga lévén az elöljá-
róságnak a megküldött választási jegyzéket teljesen mel-
lőzni és ujat alkotni. Elnök ur előadása után Mihóka 
János presbyter indítványt terjeszt elő, hogy miután a 
megküldött jegyzékben nagyobbrészt csak esperesek és 
segédgondnokok neveik szerepelnek : kívánatosnak látná, 
ha minden egyházkerületből értelmes, jóakaratú és val-
lásos műveltséggel biró földmíves egyháztagok is válasz-
tatnának be képviselőkül. Gyűlés az indítványt elfogadja 
azon hozzáadással, mit szintén indítványozó hozott fel, 
hogy, miután az idő a választások ideje és a zsinat 
megkezdése között oly rövid, hogy nemcsak az egyház-
kerületek távol vidékei, de még az ugyanazon egyház-
megye presbyteriumai sem érintkezhetnek egymással: 
közöltessék egyházi lapokban minél előbb ez indítvány. 
Ez határozatba menvén, hozzáfogott a gyűlés a válasz-
táshoz. A választás megtörténvén, elnökség megbizatik 
a szavazatnak szokott módon leen.'ő elkészítésére s an-
nak az esperesi hivatalhoz való átküldésére ; presbyteri-
umi jegyző pedig felhivatik, hogy e végzést, illetőleg 
indítványt a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap Nagy-
tiszteletü szerkesztőségének közlés végett megküldeni 
szíveskedjék. Jegyzette Nagy Lajos, s. tanitó, mint pres-
byteri jegyző. Kiadta Kadarkúton, 1881. aug. 2-kán 
fía/ka Sámuel, egyházi elnök. ' 

* A vadházasságok ijesztő mérvben elszaporodtak 
nálunk, ugy hogy ha a hatóság a legerélyesebb rendsza-
bályokat haladéktalanul életbe nem lépteti, egyszer 
csak azon vesszük észre magunkat, hogy némely vidé-
ken, különösen pedig az alföldön a vadházasok száma 
meg fogja haladni a törvényes házasokét. Különösen a 
lelkész uraknak, mint a közerkölcsiség őreinek, köteles-

ségök megtenni mindent a vadházasságok ellen. Ha a 
szép szó, a figyelmeztetés nem hasznai: a közigazgatási 
hatóságok utján kényszert kell alkalmazni. A felsősza-
bolcsi egyházmegye, mint az lapunk mult számában 
említve volt, a vadházasok ellen az államügyész közre-
működését határozta igénybe venni. Az államügyész 
azonban e tekintetben nem tehet semmit ; mivel bün-
tető törvénykönyvünk a vadházasságokra nézve nem intéz-
kedik. Hanem igenis segíthetnek a bajon a közigazgatási 
tisztviselők, mint a közerkölcsiségi rendészet közegei. 
Hogy ezeknek erélyes föllépésök mily sokat használ, 
mutatja azon eset, mely közelebb Temesmegye két közsé-
gében előfordult. Az ujaradi járás két községében ugyanis 
65 ember vadházasságban élvén, Temesmegye alispánja 
meghagyta a járási szolgabírónak, hogy a vadházasokat 
kényszerítse vagy törvényes házasságra lépni vagy egy-
mástól szétválni. S a szolgabírónak sikerült is 35 párt 
törvényes házasságra birni ; a többi 30 párt pedig szét-
választotta s a nőket szüleikhez vagy illetőségi helyökre 
toloncoltatta. Azon esetre azonban, ha az erkölcstelenség 

1 a nép közt annyira elharapódznék, hogy a közigazgatási 
hatóság annak elfojtására elegendő erővel nem birna: 
akkor nem marad más hátra, mint orvoslásért a kormány-
hoz, illetőleg a törvényhozáshoz folyamodni. Baranyame-
gye Dályok községében az a mindenekfelett erkölcstelen 
szokás kapott lábra, hogy a férjes nők, férjök belee-
gyezésével más, nejöktől különválva élő férfiakhoz köl-
töznek. Ezen nők cselédeknek adjak ugyan ki mago-
kat, de tulajdonképen nem cselédek, hanem ágyasok s 
mint ilyenek szerződésre lépnek ágyastársaikkal, mely 
szerződést gyakran — nagyobb hitelesség okáért — a 
közjegyző előtt kötik meg. Minthogy ezen erkölcstelen-
séget a politikai hatóság, a rendelkezésére álló törvényes 
eszközökkel immár megakadalyozni nem képes: Baranya-
megye alispánja — igen helyesen — a kormányhoz for-
dult s a kormánytól rendkívüli intézkedések foganatosí-
tását kérelmezte. 

* Az isten iránti hálanyilvánitásnak egy köve-
tendő példája. Dr. Andaházy László, ügyvéd és a budai 
ág. h. ev. egyház gondnoka, 100 frttal az orsz. prot. 
árvaegylet alapitó tagjai közé lépett. Az alapítványi 
összeget az árvaház elnökéhez egy levél kíséretében 
küldte el, melyben nemes elhatározásának indokát is 
előadja. „Súlyos és életveszélyes himlőbetegségből, 
hosszas szenvedés után, az isteni gondviselés meghálál-
hatatlan ótalma által az élet révpartjara kivezéreltet-
vén, — irja levelében — a mindenható ezen különös 
kegyelme iránt mélyen érzett halámnak nem vélek mél-
tóbb kifejezést adhatni, mint ha ez alkalomból is tehet-
ségemhez mérten hozzájárulok azon alap növeléséhez, a 
melyből hitsorsosaink kora elhagyatottságra jutott sze-
gény árváinak enyhet, vigaszt és neveltetést igyekszünk 
nyújtani a szülővesztés ama nagy csapásában, a melyet 
a kicsinyek felett őrködő gondviselés hat kiskorú gyer-
mekemtől ezúttal kegyelmesen elhárított, csak a hete-

. diket vévén magához. ' 



* Iskolai jelentés. Az eperjesi evang. kerületi ta-
nítóképző intézetbe felvétetni kívánók augusztus hó 17-ig 
nyújtsák be folyamodványaikat a collegiumi igazgató-
sághoz. Ezekhez csatolandó egy egészségi- s tanodai 
bizonyítvány negyedik gymn. vagy reálosztályból ; a kik 
ennél többet s jó sikerrel végeztek, azoknak elsőbbsé-
gük van a teljes jótétemény elnyerésében. (A kiknek 
zenehallásuk nincsen s énekelni képesek nem volnának, 
teljes jótéteményben nem részesülhetnek.) A jótétemé-
nyesek közé felvett növendékek lakás, élelmezés, fűtés, 
világítás és oktatásban teljesen díj nélkül részesülnek, 
szegényebb sorsnak részben írószerekkel is elláttatnak. 
Eperjes, 1881. jul. 17. Zsarnovicky István, tk. vezető tanár. 

* A pápai főgymnasiumban — mint nekünk 
írják — az érettségi vizsgák legközelebb mult julius hó 
25., 26., 27. és 28. napjain tartattak. Jelentkezett ezen 
érettségi vizsgákra összesen 47 tanuló. A vizsgáló bizott-
ság az elnökön kivül, az egyes tantárgyakból kérdező 
7 tanár altal egészíttetett ki. A jelentkezettek az egyes 
tantárgyakból adott feleleteik utan megállapított osztály-
zataik nyomán, a következő érettségi fokozatokra talál-
tattak érdemeseknek : eximio modo maturus 3, laudabi-
liter maturus 3, bene maturus 10, sufíicienter maturus 6, 
maturus 16, visszavettetett 2 hóra 7, I évre 2. Válasz-
tott életpályájokra nézve a vizsgázottak így oszlanak 
el : lelkészi pályára szándékszik lépni 9, orvosira 4, 
gazdászatira 10, jogira 10, katonaira 7, erdészetire 2, 
vasúti hivatalnokira 2, postaira 2, gyógyszerészetre 1. 

* Az acsai ev. egyház köréből irja nekünk Mel-
cer Gyula lelkész ur, hogy a nevezett egyház tőkéje 
legközelebb két uj alapitványnyal gyarapodott . Az egyik 
Acsa leánygyülekezetét, Erdő-Kürthöt illeti. A folyó 
évi január hó 16-án Felső-Szemeréden, női erényekben 
gazdag élete 87-dik évében elhunyt, néhai Gróf Stainlein-
Saalenstein Ede, bajor kir. kamarás, val. b. t. tanácsos és 
miniszter özvegye, született Báró Hellenbach • Paco-
lay Zsuzsanna, a bajor szent Anna-rend tulajdonosa stb., 
a nevezett gyülekezetnek 2000 frtot hagyományozott, 
mely összeget az örökösök megbízottja, Gróf Chorinszky 
Igó, az esedékes félévi kamattal együtt a lelkész ur ke-
zeibe e napokban lefizetett. A másik alapitvany az acsai 
ev. anyaegyházat illeti. Ugyanis Báró Prónay Róza, az 
általa rendesen gyámolított kebelbeli szegények, ügye-
fogyottak, özvegyek s árvák felsegélésére, innen való 
távozása alkalmából, Melcer lelkész ur kezeibe, egy sa-
játkezüleg irt alapító levél kíséretében, egy első hazai taka-
rékpénztári könyvecskén letett 1000 frtot, melynek 
félévi kamatai e napokban már tényleg ki is osztattak 
az egyházi elöljáróság által. Midőn Melcer lelkész ur 
hálát ad a kegyelem Istenének, hogy ily nagyszerű 
adományok letéteményesévé tette őt, egyúttal meg-
jegyzi, hogy az előbb emiitett kétezer frt, első helyen 
való betáblázás mellett törvényes kamatra bármikor 
kölcsön felvehető. A netaláni jelentkezőknek kész bő-
vebb felvilágosítással is szolgálni. Adjon az Isten vallá-
sunknak, egyházunknak sok ily lelkes párfogókat! 

* Esdő szózat. Folyó évi jul. 28-kan emberi gon-
datlanságból támadt tűzvész Kis-Sáró községében ki-
mondhatatlan károkat okozott. Most foglalkozván a nép 
a mezei áldás betakarításával, nemcsak 30 ház égett 
el, hanem többeknek évi termése is a lángok martaléka 
lett. Legnagyobb mértékben érzi mégis a csapast a 
sárói egyházközség tanítója, Szüts Bálint. E szerencsét-
len tanitó helyzete igazán a kétségbeeséssel határos. A 
mellett, hogy ez évi összes termése az utolsó szemig 
betakarítva levén, hamuvá le t t : még egy szép háza, 
mint 17 évi hivataloskodasából összes szerzeménye is, a 
pusztító tűz áldozataul esett. A védelmet a nagy szél is 
akadalyozta; igy történt, hogy háza is beégvén, most 
mindenétől megfosztatva van. Ily kétségbeejtő helyzet 
gyors segélyt igényelvén, sietve megkezdtük a gyűjtést 
e szerencsétlen család részére egy szűkebb körben. Oh 
de mi ez, az okozott nagy karhoz viszonyítva 1 Mert 3 
ezer forintnyi kár egy szegény néptanítóra nézve mesés 
összeg. Ugyanazért a könyörületes szívekhez fordulok 
e véginségre jutott néptanító-család érdekében, s felké-
rem e becses lap t olvasóit is, hogy kegyadományaik-
kal járuljanak e nyomorra jutott család felsegéléséhez, 
hadd lásson még jó napokat, hadd lássák meg romlá-
suknak újra épülését. Isten oltalma s kegyelme legyen 
mindnyájunkon 1 Juhász Pál, lelkész.*) 

Gyászhír . Fülöp Mária, a kisújszállási ref. leány-
iskola képzett és szorgalmas segédtanitónője, néhai Fülöp 
Gábor, székelyhídi ref. lelkész leánya, 28 éves korában 
elhunyt. Béke hamvain ! 

* Szerkesztői mondanivalók. Cs. P. A Séllei 
András lácai néptanító jul. 10-diki jubilaeumáról irt, 
különben érdekes tudósítását — sajnálatunkra — nem 
közölhetjük j mert közölve volt az már nemcsak a napi 
lapokban, hanem — épen az ön tollából — még egy 
heti lapban is. Pedig a derék öreg, — aki egy félszázadon 
át vándorolt azon a háládatlan pályán s a ki a népneve-
lés érdekében a maga szerény kis körében oly sokat 
tett, — megérdemelné, hogy most, becsületes működésének 
félszázados évfordulóján minél többet foglalkozzunk vele. 
Nem mi rajtunk múlik, hogy ezt nem tehetjük. A mi 
lapunk nem történeti adattár, hanem hírlap, melynek 
mint ilyennek, a napi eseményeket lehetőleg gyorsan 
kell regisztrálnia. Általában kérjük tehát t. munkatársa 
inkát, hogy az egyház és iskola köréhen előforduló esemé-
nyekről mindenkor haladék nélkül tudósítsanak bennün-
ket. Tudósításaiknak így és csakis így vehetjük hasznát. 
V. L. Perbete. Z. D. N.-Sz.-Mihály. Levelet irtunk. 

N E C R O L O G . 
E g y papi özvegygyei ismét több, s az ur szolgái kö-

zül egygyel ismét kevesebb. Ki még a mult év folyamán 

*) A netalán beérkező adományokat szivesen elfogadjuk, nyil-
vánosan nyugtázzuk és rendeltetésök helyére eljuttatjuk. Szerk. 



látnoki lelkesültséggel, kenetteljes, bibliai érvekkel gaz-
dagon fűszerezett, szép beszéddel szónokolt egyházme-
gyei gyűlésünkön a megyei tisztújítás ügye ellen, egyik 
nesztora az érmelléki papi karnak, egyike ama régi sza-
bású lelkipásztoroknak, kiknek már megjelenésök, egész 
külsejük, imponáló tekintetök félreismerhetlenül fölírja 
homlokukra a , tiszteletes* jelzőt: Szele Imre, érsem-
lyéni ref. lelkész nincs többé. Tűrhető egészségben s 
kedvben találta- őt a legutolsó nap is, habár káplánjá-
nak sokszor fölemlité magára vonatkozólag a kívülről 
szép, de belülről a feloszlás csiráit már magában rejtő 
almáról vett hasonlatot. Es ime sejtelme csakugyan va-
lósult. A 77 éves, de még magát mindig jól bíró, szelid 
öreg, alig néhány fertalynyi, de rohamos tüdőszélhüdési 
bántalom következtében julius hó 24-dikén esteli 11 
órakor végkép elszenderült. Porrészei 27-dikén adattak 
vissza a közös anya kebelének, nagyszámú paptársak, 
tanitók és fényes úri rangú közönség részvétével, hely-
ből, mint távolból. A rövid, de szivhez szóló ima után, 
— mit a gyászos háznál Kassay Ignác, diószegi lelkész 
s tanácsbíró tartott, — a gyászmenet a templomba vonúlt, 
hol a boldogult felett Nagy István, szentimrei lelkész 
szónokolt, rajzolván beszédében az ur szolgáját, és an-
nak elküldetését vagy elbocsátását, emez alapigék nyo-
mán : , mostan bocsátod el a te szolgádat uram békes-
séggel.* (Luk. II. 29.) 

A boldogult született B.-Diószegen 1804-ben Szele 
György és Nagy Mária szüléktől. Tanulói pályáját szülő-
varosaban elkezdvén, a debreceni főiskolában folytatta 
és végezte be, hol szorgalma és tehetsége őt az első 
tanulók sorába emelte, minek következése, illetőleg bizo-
nyítéka az lett, hogy iskolai bevégzése után a közta-
nitói tisztséggel ruháztatott fel. Azonban szellemét az 
itt gyűjtött tudományok sem elégitették ki, folytatta 
tehát tanulói pályáját a bécsi akadémián, s igy felkészülve 
kezdette meg segédlelkészi működését az érmelléki egy-
házmegye kebelében, Hogyoszlón, majd ugyané minőség-
ben Kis-Ujszálláson szolgait, honnan az egyházmegye 
apátkeresztúri gyülekezete hívta őt meg rendes lelké-
széül, végre Ersemlyénbe hozatott, hol be is végezte 
45 évre terjedt lelkipásztori működését. Itju kedély, 
munkakedv, mindenki iránt szives előzékenység jellemez-

ték őt a késő alkonyig. Életét, rendszeretetét méltán 
vehette példakép mindenki. Hátrahagyott nejével, 
Szőke Juliánnával 43 boldog évet töltött, szép családi 
békességben. Házasságuknak gyümölcsét egyetlen ked-
ves leanyuknak Viktóriának születésében szemlélhették 
és élvezhették a boldog szülék, ki férjével, Béressy Dániel, 
mihálydi lelkésszel együtt hullatta a gyermeki hála és 
kegyelet végső adóját, forró könnyeit, a jó apa ko-
porsójára. 

Valóban, a boldogult halálára gondolva, elodáz-
hatlanul merül fel lelkünkben idvezitőnk intése, mely az 
ő életét illetőleg oly fényesen teljesült: ,először Isten 
országát és annak igazságát keressétek, és akkor min. 
denek megadatnak néktek.* 45 éven át hirdette ő az 
evangéliumot, de hirdette ugy, hogy annak parancsait 
maga is betöltötte. Nem is maradt el jutalma. »Hosszú 
napokkal betölté őt az ur*, mindvégig állandó egész-
séggel megajándékozá, megajándékozá azon édes öröm 
mel, mit jó gyermek bírásában érez a szülei kebel; de 
adott neki elegendő részt ama javakból is, melyek a leg-
több magára maradt ref. papi család ijesztő rémétől, 
a nyomortól és szegénységtől menten hagyják özvegyét. 

Pihenj csöndesen, elfáradt szolga, megért kalász 
valál, le kelle takartatnod ! aludj sírod üregében béké-
vel 1 És te, szelleme az idvezültnek, — mely egy di-
csőbb hazába röppenél, — halld ama mennyei gazda 
eléglését kifejező szavakat legszebb jutalmadul : „Jól va-
gyon, jó és hív szolgám, kevesen voltál hív, többre bíz-
lak ezután!* (Máté XXV. 21.) 

Molnár János, 
ref. lelkész. 

A D A K O Z Á S O K . 
Slavoniai miss ióra: Csépán Antal alispán ur kül-

deménye: Kaposvár területén gyűjtemény 31 frt 20 kr., 
Székesfejérvár polgármesteri hivatala gyűjteménye 100 
frt, Tolnamegye alispáni hivatala gyűjteménye Bonyhád, 
Majos, Ladomány községekből 13 frt 38 kr. Főösszeg 
2044 frt 58 kr. Kis Gábor. 

PÁLYÁZAT. 
A gyomai (Békésmegye) ref. egyház központi I. II. osztályú fiiskola I évig ideiglenes t a n i t ó i 

á l l o m á s á r a pályázat nyittatik. Evi fizetés: 1. 60 frt. o. ért. 2. 27 hektó-, 46 liter búza, 27 hektó-, 46 liter árpa 
az egyház magtarából. 3. 11 kilo és 20 deka faggyú, 28 kilo hús, 28 kilo só, 2 öl kemény tűzi fa beszállítva. A 
fizetés évnegyedenként előre adatik ki. 4. Tisztességes lakás melléképületekkel és házi kerttel, esetleg lakbér. 5. 
Egy darab 15—20 írt értékű kenderföld. Kötelesség: a fentírt osztályoknak a tiszántúli főt. egyházkerület által 
kiadott s a helyi viszonyok szerint módosított tanterv nyomán való tanitása. Csak okleveles tanitók pályázhatnak. 
Pályázati zárhatáridő folyó évi augusztus hó 14.; az állomás aug. 21. elfoglalandó. A szükséges kellékek mellett 
az állandósítás kilatásba helyeztetik. 

Kelt Gyomán, 1881. jul. 28. A re f . e g y h á z t a n á c s n e v é b e n : 

IPéLSztor József, Garzó Gyu-la, 
j e g y z ő . 112 e g y h á z t a n á c s t a n ü g y i e l n ö k e . 



PÁLTÁZAT 
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő több rendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek való 

ösztöndíjra. 
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ev. ág. hitv. egyháznál kezelő bizottság ezennel 

közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gym-
nasiumi tanárpalyára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 német bir. markból álló ösztöndíjt fog a 
jövő 1881/82. tanévre kiosztani. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők: 

e l z ^ ^ e r l n e t é s f e l t é t e l e i : 

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 tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pá-
lya különbsége nélkül legyen : 

a) magyarországi születésü és ágostai hitvallású; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye-

sen Írja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo 
nyitvány által igazolandó be ; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles 
szorgalmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyetei-
meken levő mindazon lelkészi vagy tanári jelöltek, kön 
már egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztön-
díjak élvezetében vannak, hogy ha még további tegy 
évre külegyet emeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni 
óhajtásuk : azt az előttük tudva levő feltételek teljesítése 
mellett 1882. september 30-ig alólirott bizottsági jegy-
zőnél kérvényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimennizszándékozó 
lelkészi- és tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett mi-
nőségi feltételeknek meg birván felelni, ilyen ösztöndijat 
a jövö 1881/82. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1881. junius 15-én. 

Zsigmonrty Jenő, 
jegyző. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb bi-
zonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanitasi köte-
lezettséget is tartalmazó, sajátkezüen irt és aláirt, lakhe-
lyükkel és az utolsó posta allomással jegyzett kérvénye-
iket f. é. 1881. september 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alolirott bi-
zottsági jegyzőhöz (Budapest, V. nagykorona-utca 5. sz.) 
küldjék be. 

A megszavazott ösztöndijat a díjnyertes hit- és 
tanárjelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak má-
sodik 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. mark-
ról szóló, sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen be-
küldötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni, mi 
végre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta 
beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndijat már egy 
évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében 
csak ugy maradhat meg, ha reá ujabban is érdemesnek 
tapasztaltatott; ha továbbá már az első évben a philo-
sophiát, beleértve a philologiát és kivált erkölcstani phi-
losophiát is, szorgalommal tanulta, s a második évben 
is tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy 
a kiilegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve, a pesti ág ev. magyar-német egyházgyü-
lekezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mel-
lett egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Búsbach Péter, 
elnök. 

2 F á t Í 3 7 - 3 J z ; a w t i I h L i x c L e t é s - 3 ~ 3 

A nyíregyházi ág. ev. egyháznál a 3-ik elemi leányosztály esetleg az 1. és 2-ik vegyes osztály ellátása 
céljából pályázat nyittatik. 

f e l t é t e l e i m : 
1. Pályázhat minden ág. h. ev. okleveles tanitó. 
2. Szükségeltetik a magyar és tót nyelvek tudása, az első rendszeresen is taníttatván. 
3. Kívánatos az egyházi zenében való jártasság is. 

Z E T I z L e t é í S : 
1. Próbaévre meghívás mellett 400 frt, végleges megválasztás esetében 500 frt o. é. negyedévenkénti 

előleges részletekben. 
2. Tisztességes természetbeni lakás, esetleg 150 frt lakbér. 
3. Iskolafűtésre 2 bécsi öl fa. 
A kellően felszerelt s egészségi és erkölcsi bizonyítványokkal is ellátandó pályázati kérvények f. évi 

aug. 1 5-kéig az egyházi elöljáróságához küldendők. e g - y l i á z i t a n á c s . 
Felelős szerkesztő és kiadó-tutajdonos: 2 D r . B s c l l a g - i ^vdCór . DEUTSCH M. féle művészeti intézet Budapesten. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

K I A D Ó - H I V A T A L 
IX. ker. Kinizsy-utca 29. s i . I. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
H e l y b e n házhozhordással 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. 

Hirde tések d i j a : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Teljes száLirL-ú. pélcl ángyok: Ital írLixicLég- szolg-éLltieLtTJLnk:-

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetősök 
lejárt annak megújítására felkéretnek. 

Kivonat 
l'ap Gábor dunántúli ref. superint. úr évi jelentéséből. 

Ft. egyházkerületi közgyűlés! Felekezetközi 
viszonyaink az év folyamában sem javultak, a ró-
mai egyház, uralkodó hatalmát minden lépten-nyo-
mon érezteti velünk, s mert Krisztusnak egyháza 
vitézkedő egyház, hogy mi Krisztusnak valódi egy-
házához tartozunk, az abból kitűnik, mert folyto-
nosan küzdenünk kell törvény által biztosított jo-
gainknak megvédelmezhetéseért az ezeket letiporni 
törekvő clerus által ellenünk intézett jogosulatlan, 
országos törvényekbe is beleütköző támadásoknak 
visszaverhetéseért. S mert Krisztus egyházának 
fegyverei nem testiek, az igazság paizsába öl-
tözötten, a lelki erőnek fegyverzetével szállunk 
szembe hatalmas elleneinkkel, kiknek erőt kölcsö-
nöz a gazdagság, privilegizált állás, főrendi háznál 
képviseltetés, világ szerinti tekintély, s az ezekből 
eredő nagy befolyás, melynek még a legfelsőbb 
helyeken, sőt az igazságszolgáltatás terén is ér-
vényesítésére nem hiányzik nálok sem az akarat 
sem a képesség, s mikor működésüket eredmény 
által koszorúzva látjuk, lehetetlen nem éreznünk 
azt, hogy mi még most is Regnum Marianumban 
élünk; az 1848. XX. t. cikkben proclamált val-
lási egyenjogúságtól igen messze állunk; a helyett, 
hogy közelednénk, a mi hátrányunkra, folytonosan 
távozunk attól; fájón érezzük, hogy recrudescunt 
in Hungaria vulnera antiqua religionis christianae 
helveticae et augsburgianae confessionis addictae-
s ha a törvényhozás a szabadság szent lelke által 

ihletetten oly interconfessionalis törvényeket nem 
alkot, melyek minden kételyt kizárólag, minden 
félremagyarázást lehetetlenitőleg nem biztosítják 
a gyengébb jogait az erősebb félnek túlkapásai 
ellen: akkor azon törvényekben sem bízhatunk, 
melyek látszólag jogainkat biztosítják; sőt ki va-
gyunk téve még azon lehetőségnek is, hogy az 
^absque tamen praeiudicio romano catholicae re-
ligionis" záradékra hivatkozással — a mint ez az 
egyházi történelemből igazolhatólag már történt 
is — mégr existálhatásunk is kérdésessé tétetik. 

Az 1868. LIII. t. c. 12-ik § a törvény által 
szabályozza a vegyes házasságokból születendő 
gyermekeknek vallásos növeltetését, felekezeti 
hovatartozandóságát. De mert e törvénynek 
nem volt sanctiója, mert az ellene vétőkre, azt 
lábbal tapodóknak törvénytiszteletre tanítására 
büntetés nem szabatott: a római papság, — mely 
csak akkor hajói meg az ország törvényei előtt, 
ha a római törvényekkel nincs ellentétben, — 
nem létezőül tekintette a törvényt, reversalisokat 
követelt a vegyes házasoktól, keresztelte, anya-
könyvezte s igy de facto egyházába fölvette azon 
gyermekeket is, kiknek de lege a protestáns 
egyházhoz kellene tartozniok. Egymást érték a 
clerusnak ezen törvényt tapodó eljárása követ-
keztében a superintendenseknek a vallás- és közokt.-
ügyi ministeriumhoz intézett, a jogsérelem orvos-
latát kérő föliratai, s elismeréssel kell itt kijelen 
tenem, hogy a cultus-minister ily ügyekben tett 
minden fölterjesztésemet kellő figyelemben része-
sítette s a törvényt tapodott plebánust illetékes 
egyházi hatósága utján utasította a törvénynek 
tiszteletben tartására, a keresztelésről fölvett anya-
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könyvi bejegyzésnek az illetékes lelkészhez anya-
könyvezhetés végett a palástdíjjal együtt leendő 
áttételére. De csakis utasította, a törvénysértő, 
büntetéssel nem sújtatott; mert a törvényhozók 
oly erősnek hitték a törvények iránti tiszteletet, 
főleg a papságban, — melynek mint minden szép-
ben, jóban és nemesben, ugy a törvények iránti tisz-
teletben is jó példával kellene előljárni a lelki ve-
zérletük alatt álló nép előtt, — hogy a büntetésnek 
kiszabását fölöslegesnek tartották. S habár visszás 
állapot is az, hogy a törvény sérthetlenségének 
csak a függelékét képező sanctióban van biztosi-
téka ; bár törvényt — épen azért, mert törvény 
az s ily minőségében sanctióját önmagában hordja 
— soha és senkinek sem volna szabad büntetle-
nül megsértenie; de mert a szomorú tapasztalatok 
arról győztek meg bennünket, hogy a jogaink 
védletére alkotott törvények a különleges sanctio 
hiánya miatt a hatalmas clerus által büntetlenül 
sérthetők, a törvényt alkotott nemzet fenségének 
mégalázásával lábbal tapodhatok: jónak látta egy-
házkerületünk, föliratban kérését a képviselőháznak 
arra, hogy a sértőkre büntetést szabó sanctio 
által biztosítsa az 1868. LIII. t. cikknek sérthet-
lenségét. 

Kérelmünknek óhajtott eredménye lett. Az 
1879. XL. t. c. 53-ik §-a büntetést szabott azon 
lelkészekre, kik az egyházukhoz nem tartozókat 
életkoruk 1 S-ik évének betöltése előtt egyházuk 
kebelébe fölveszik. Azt hittük, hogy e törvénynek 
megalkotása bezárta százados sérelmeinknek hosszú 
sorát. Ismét csalódtunk. A római papság kezdet-
ben megdöbbent s a soproni esetben az ottani 
járásbíróság által hozott igazságos, az országos 
törvény sérthetlenségének biztosítására szóló íté-
let után voltak esetek, hogy egyes plebánusok 
az egyházukhoz nem tartozó, de keresztelés vé-
gett mégis hozzájuk küldött gyermeket nem ke-
resztelték meg, hanem az illetékes lelkészi hiva-
talhoz utasították keresztelés végett a szüléket. 
Nekem is volt ily esetem. De időközben a római 
egyház püspökei Budapesten tanácskozásra gyűl-
tek össze s habár tanácskozásaik eredményét 
a titok leple fedezi a be nem avatottak előtt; 
igen valószínű =— a későbbi fejlemények legalább 
ezt látszanak igazolni, — hogy a törvénynek meg-
erőtlenitése, az illetéktelen kereszteléseknek jövőre 
is folytathatása, a törvény szerint oda nem tartozó 

lelkeknek is egyházuk kebelébe tereltetése végett 
ott hangoztatták először, hogy sem a keresztelés 
sem az anyakönyvezés nem fölvétel e vagy 
ama keresztyén felekezetbe, mert az által csakis 
az egyetemes keresztyén egyházba vétetik föl az 
illető. E nézetnek a bíróságok által elfogadtatása 
esetén biztosítva voltak a felől, hogy folytathatják 
ellenünk a vegyes házasságokból született gyer-
mekeknek egyházukba terelésével hóditó hadjá-
ratukat a nélkül, hogy az 1879. XL. t. c. 
53-ik §-ának büntető súlya alá eséstől kellene 
tartaniok. 

S a királyi táblának azon tanácsa, mely a 
famózus soproni esetben ítélt, a járásbíróság íté-
letének feloldását indokoló érveivel csakugyan 
ezen clericalis álláspontra helyezkedett, s arra 
helyezkedésével üres hanggá, értéktelen semmivé 

| tette nemcsak az 1879. XL. t. c. 53-ik, hanem az 
1868. LIII. t. c. 12-ik és 13-ik §-ait is. 

Nem akarom kétségbe vonni, hogy a királyi 
táblai tanács tagjai a birói függetlenség magas-
latán állva, melléktekintetek hatásától teljesen 
szabadon, legjobbnak hitt meggyőződésök szerint 
hozták mee itéletöket. De mert errare humánum 
est s mint emberek ők is alávetvék a tévedés 
lehetőségének s csalhatatlanságot a bírák sem o o 
követelnek magoknak: azt határozottan állítom, 
hogy igen nagy tévedésben voltak a feloldó íté-
let meghozatala alkalmával; útat nyitottak a tör-
vény tapodhatására, szabaddá tették a lélekvá-
sárt, felhatalmazták szabadon, minden tartalék 
nélkül működhetésre azokat, kik az Ur jézus e 
szavainak ^Békesség ti néktek !(< hangoztatása 
helyett a viszálynak sárkányfogait hinték a fele-
kezetek közé, melyekből a gyűlöletnek, egyenet-
lenségnek, szakadatlanul tartó küzdelemnek fegyve-
res vitézei kelnek ki, kimondhatlan hátrányára 
ugy a szeretet lelke által élő keresztyénségnek, 
mint a polgárok versengése által nyugalmában 
meo-háboritott államnak. o 

A királyi tábla tanácsának ítélete hogy té-
ves, azt igazolja annak illogikátlansága; mert azon 
érvek, melyeket indokolására felhoz, összetörik 
magát az ítéletet. Az mondatik ugyanis az indoko-
lásban, hogy >az anyakönyv nemcsak vallásfe-
lekezeti rendeltetés szempontjából vezettetik, ha-
nem és főleg államilag átruházott hatáskörben a 
születés tényének és idejének igazolására stb.* 



Elismeri e szerint, hogy az anyakönyv vallásfele-
kezeti rendeltetése szempontjából is vezettetik. 
Azt is el kell ismernie, már csak azért is, mert 
az itélet szerint állam által átruházott hatáskörben 
történik a vezetés, hogy az anyakönyv államilag 
elismert közokmány, melyben ugy vallásfelekezeti, 
mint állami rendeltetése szempontjából csakis igaz 
adatok irhatok be. Az az anyakönyvvezető esze-
rint, ki az anyakönyvbe nem igaz adatot jegyez 
be, közokmányt hamisit. Ha hát áll a királyi 
táblának azon másik érvelése, hogy a gyermek, ha-
bár a római egyházban kereszteltetett és anyaköny-
veztetett, de lege mégis protestáns : akkor a plebánus 
közokmányt hamisított, mert a catholica egyházban 
születettek és kereszteltek közé beirt oly gyerme-
ket, ki a protestáns egyházban született s mint 
ilyennek ott is kellett volna ugy kereszteltetnie, mint 
anyakönyveztetnie. Ez esetben a plebánust nem 
fölmenteni, hanem mint közokmány-hamisitót kel-
lett volna elmarasztalni. Ha pedig az okmány-
hamisitás vádja a^l föl akarja menteni: akkor el 
kell ismernie, hogy bejegyzett adatai vallásfeleke-
zeti rendeltetése szempontjából is igazak, és igy 
igaz a gyermeknek a római egyházhoz tartozan-
dósága, mert azon anyakönyvbe csakis a római 
egyházban született gyermekek irhatok be s 
ez esetben a plebánus a gyermeket 18-dik évé-
nek betöltése előtt fölvette egyháza kebelébe s 
igy büntetendő, mint az 1879. XL. t. c. 53-ik 
§-ának megsértője. Tertium non datur. Ha a ki-
rályi táblai tanács saját érveléséből folyó logicai 
következetességgel hozza meg Ítéletét: akkor a sop-
roni plebánust vagy mint közokmány-hamisitót, 
vagy mint egyházába illetéktelen fölvevés által 
törvényt sértőt, de okvetlenül el kellett volna 
marasztalnia. 

A királyi táblai itélet is nem e vagy ama 
ker. felekezetbe, hanem az egyetemes keresz-
tyénségbe való fölvételnek állítja a keresztsé-
i;et. Kz az egyetemes keresztyénség azonban az-
óta, mióta felekezetekre különült, mint szervezet-
ten s a felekezetektől külön állólag működő 
testület nem létezik. Oly organuma, mely által 
bárkit is fölvehetne kebelébe, nincs. Előbb vagy 
az egyik, vagy a másik felekezetbe, ele föl kell 
venni a tagot, s e fölvétel által lesz az tagjává 
az egyetemes keresztyénségnek is. Jól tudja ezt 
a római papság, s ha mégis magáévá teszi azon 

nézetet, hogy a keresztség nem felekezetbe, hanem 
az egyetemes keresztyénségbe való fölvétel: teszi 
ezt azért, mert csakis saját egyházát tartja ke-
resztyénnek, a többi keresztyén felekezetet eret-
nekíti; hittől elszakadtaknak, eretnekeknek, szaka-
dároknak tartja a többi keresztyén felekezet 
tagjait. Nyiltan hirdetik ezt a pápai encyclikák, 
a syllabusok, az úrnapi tanítások urbi et orbi. 
S igy az egyetemes keresztyénségbe való fölvé-
tel, a clerusnak álláspontjáról tekintve egyjelen-
tőségű a római egyházba való fölvétellel; s ha 
a királyi tábla tanácsa nem is, de a keresztelő 
plebánus igen jól tudja, hogy saját egyházába 
vette föl az illetéktelenül keresztelt és anyaköny-
vezett újszülöttet; elhóditotta azt tényleg azon 
egyháztól, hova de lege tartoznia kellene, s épen 
a más egyházban lett keresztelés és anyaköny-
vezés miatt az illetékes lelkész az újszülöttnek 
még létezéséről sem birván — főleg nagy vá-
rosokban — tudomással, annak vallásos oktatása 
fölött sem őrködhetik, egyháza hitelveiben okta-
tása felől sem gondoskodhatik ; a mint (és épen 
egyházkerületünkben) a nagyatádi és tatai ese-
tek igazolják, a törvényt sértő plebánus nemcsak 
anyakönyvezi, hanem a római egyház hitelveiben 
is oktatja, meg is áldoztatja s ha meghal, el is 
temeti, a felekezetéhez nem tartozót; és ha az 
ily eseteket följelentjük, az érdeklettek azt vála-
szolják, hogy mindez nem fölvétel, ők oktatják 
a hitben, áldoztatják s ha meghalnak, el is teme-
tik a nálok jelentkezetteket; de azért de lege tar-
tozhatnak azok a protestáns egyházhoz, babái-
dé facto lefoglalta, bekeblezte is őket az a római 

O ' 

egyház, melynek ténykedése mellett futották meg 
egész életpályájökat. Valóban difficile est satyram 
non seribere ! 

(Vége következik.) 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

— 5 . k ö z l e m é n y . — 

53) A rimaszombati egyesült prot. gymnasíum 
28-dik értesítője. Igazgató Bodor István. Tanulók sz. 
190, kik közül 68 ág. h., 67 helv. h. Az iskolai igaz-
gató választmány elhatározta, hogy az intézet anyagi 
megerősítése, biztosítása s esetleg kiegészítése céljából 
országszerte gyűjtés rendeztessék. Az intézet javára a 
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lefolyt évben 812 frtnyi készpénzbeli adomány folyt be. 
Huszt Andrásné végrendeletileg 600 frtnyi ösztöndíj-alapit-
ványt hagyományozott. Az ifjúság gyorsírói kört ala-
kított. 

54) Fábry János tanár rimaszombati nyilv. felsőbb 
leánynövelő tanintézetének 13-dik évi értesitője. Igazgató 
maga az intézettulajdonos. Növendékek sz. 30. A tanitó-
nőképezde, évenkint váltakozó osztálylyal, a lefolyt év-
ben is fennállott; de növendéke csak egy volt. Az ezen 
képezdéből négy év alatt kikerült 16 növendék közül 
már eddig 5-en nyertek a losonci állami képezdétől ké-
pesítő oklevelet. Az intézetet a kormány 300, a város 
200 frttal segélyezte. A convictusi díj egy évre 160 frt. 

55) A rimaszombati községi elemi fi- és ipariskola 
értesitője. Igazgató Törköly József. Tanulók sz. az 
elemi iskolában 171, az ipariskolában 110. Az elemi 
iskolaban alig fordult elő 15 igazolatlan mulasztási eset. 
Az ipariskola fennállása a mostoha anyagi viszonyok miatt 
veszélyeztetve van, pedig a város ez intézetet a mult 
évben is 300 frtnyi segélyben részesité. Mi azt hisszük, 
hogy az ipartársulatoknak kellene ez intézetre többet 
áldozniok. A lefolyt évben az egyes ipartársulatok 2 — 5 
frttal járultak az intézet fenntartásához, ami nem annyira 
az illető ipartársulatok szegénységét, mint inkább azt 
látszik mutatni, hogy a rimaszombati iparosok az ipari 
szakoktatás horderejét nem tudják még eléggé mél-
tányolni. 

56) A sarajevói cs. és kir. reálgymnasium évi jelen-
tése. Német nyelven. Igazgató Dr. Zoch Iván. Érteke-
zések : De scholiorum Bernensium origine et auctori-
bus, argumento et indole, Perusek R.-től. Phytophaeno-
logische Beobachtungen, az igazgatótól. Tanulók sz. az 
év végén io r , kik közül 39 r. kath., 26 gör. kel., 21 
zsidó, 12 mohamedán és 3 protestáns ; anyanyelvre nézve 
75 szerb-horvát, 18 spanyol, 6 német, 2 magyar, 1 fran-
cia. E gy párhuzamos osztály. A jövő évben megnyitta-
tik a 3-dik osztály is ; a lefolyt évben nyittatott meg a 
2-dik osztály. Egy kétemeletes iskolai épület emeltetett. 
A tanárok a felnőttek számára népszerű tudományos 
felolvasásokat tartottak. A kormány 35 stipendiumot 
alapított 150, 100 és 50 frtjával. 

57) A sárospataki ref. főiskola (akadémia és gym-
nasium) állapotáról jelentés. Igazgatók az akadémiában 
Mitrovics Gyula, a gymnasiumban Zsoldos Benő. Érte-
kezés : Mutatványok Thucydides magyar fordításából, 
Zsoldos Benőtől. Hallgatók sz. az akadémiában 170, 
kik közül 122 hittanhallgató, 48 joghallgató. Az akad. 
hallgatóknak 1l3-a.d része lelkész és tanitó fia. A gym-
nasiumban a tanulók sz. 610. A négy alsó osztályban a 
tanulók sz. 84 és 118 közt váltakozik. A főiskola a le-
folyt évben töltötte be fennállásának 350-dik évét. Az 
akad. igazgató érdekes összehasonlítást tesz az iskolának 
25 év előtti és jelenlegi állapota között. Megjegyzendő, 
hogy 25 évvel ezelőtt jelent meg először nyomtatásban 
az igazgatói jelentés. Az ebben megjelölt tanárok közül 
csupán kettő van még életben; 17 meghalt és 8 eltá-

vozott. 25 év előtt az akadémiában a heti óraszám 61 
volt, míg a lefolyt évben 131 ; az akad. hallgatók száma 
akkor 102 volt, tehát 68-al kevesebb, mint jelenleg; a 
tápintézeti tagok száma akkor 36 volt, jelenleg 284; 
végre az akad. tanárok száma akkor 5 volt, jelenleg pedig 
18, mely utóbbiak közül 5 a vallás- és egyháztudományi 
szakban, 4 a bölcsészetiben, 9 a jog- és államtudományi 
szakban működik. A tanárok közül a lefolyt évben iro-
dalmi téren is működtek: Warga Lajos, Radácsi György, 
V. Krüzselyi Bálint, Orbán József, Molnár Lajos, Bokor 
József, Dr. Ballagi Géza, Dr. Baconi Lajos, Ivánka Sá-
muel, Kun Pál, Tarnócy Tivadar. A főiskolai könyvtár 
rendezése halad előre, de még nincs bevégezve. A szé-
pészeti- és műrégészeti muzeum szépen gyarapodik; a 
lefolyt évben 7 eredeti kép is szereztetett be ; az érem-
gyűjtemény 619 darabbal gyarapodott . A jelentés sze-
rint az intézet törekvése az, hogy e muzeum egyik vi-
déki központjává váljék az archeológiai, műipari és kép-
zőművészeti törekvéseknek; s hogy másrészről a muzeum 
utján az ifjúság műérzéke fejlesztessék ; az ifjúság műér-
zékét különben az által is igyekeztek nemesbíteni, hogy 
az akad. tanfolyamon a muzeum buzgó őre szemléletileg 
előadta a képzőművészetek aesthetikáját. Az irodalmi 
kör, — mely eddig csupán tankönyvek előállítására szo-
rítkozott s melynek cége alatt a lefolyt évben is két nép-
iskolai tankönyv jelent meg, — az egyházkerületet meg-
kereste, hogy engedné az át a körnek a tankönyvek 
elárusitásából befolyó tiszta haszon tíz száztóliját. Az 
egyházkerület, mint annak idején lapunkban is közölve 
volt, e kérelmet teljesité. Az igy megszavazott Összeg-
ből már most az irodalmi kör a „Sárospataki Füzeteket4 

szándékszik föleleveníteni s másrészről egyetemesebb 
érdekű tudományos munkák kiadatását is tervezi. A fő-
iskolai könyvnyomda 10 önálló munkát, 16.800 példány-
ban állított elő, nem számilva a kisebb nyomtatványokat. 
Az iskola anyagi ügyei, két birtok jövedelmének szapo-
rítása, illetőleg biztosítása folytán, jobbra fordultak. A 
jövő évben az irodalmi önképző társulat, fennállásának 
50-dik, s a főiskolai énekkar 1 oo-dik évfordulóját üli 
meg. Ez utóbbi tehát a hazai dalárdák közt legrégibb. 
Az akadémiai- és a felgymnasiumi ifjúság tűzoltó-egyle-
tet alakított, melynek a superintendentia — mint az 
annak idején lapunkban szintén emlitve volt — 675 
frtnyi segélyt szavazott meg. Ez egylet a sárospataki 
polgárság tűzoltó-egyletének segédcsapatat képezi, de 
csakis tűzvész alkalmával, mert különben önállóan, külön 
parancsnokság alatt szervezkedik és működik. Részben 
való fölszerelése 1026 frtba került. Különös gond for-
díttatott arra, hogy az egylet tagjai hozzászokjanak a 
katonai magatartáshoz és fegyelemhez, s hogy megked-
veljék a tűzoltói intézményt, hogy majdan — ha az 
életbe kilépnek — ezen üdvös intézménynek szószólói 
és tovább fejlesztői legyenek. Ifj. br. Vay Miklós, édes 
anyjának halála alkalmából a betegsegélyző-egyleti kór-
ház belső felszerelési költségeinek fedezésére 300 frtot 
adományozott. 



58) A sárospataki állami tanítóképezde értesítője 
két évről. Igazgató Dezső Lajos. Értekezés: Comenius 
Amos János Magyarországon, az igazgatótól. Tanulók 
sz. 1879/80 ban 65, kik közül 41 helv. hitv.; i88o,-ben 
64, kik közül 50 helv. h . ; a gyakorló iskolában a nö-
vendékek sz. 45, illetőleg 38. 1879,80-ban magyar nyelvi 
póttanfolyam tartatott, melyre 106 tanitó jelentkezett. 
A lefolyt évben a tanulók a tűzíecskendő kezelését el-
sajátítván, a városi önkéntes tűzoltó-egylettel közremű-
ködtek a tűzoltásban. 

59) Horváth Endre és neje Riel Flóra sátoralja-
újhelyi nőnevelő-intézetének értesitvénye. Növendékek 
sz. 54. Az intézet, mely 28 év óta áll fenn, a lefolyt 
évben nyilvánossági joggal ruháztatott fel. A bentlakó 
növendékek teljes ellátásért és taníttatásért egy tanévre 
200 frtot fizetnek. 

T Á R C A . 
A munka kezdetén. 

VIII. 
Sárkeresztúr, 1881. julius 4. 

Kedves Nagytiszteletü ur ! 
Ma épen egy éve, hogy rendes lelkészi hivatalo-

mat elfoglalva, az ur szőllőjében munkálkodom. Istennek 
hála, nyugodt kebellel tekinthetek ugyan vissza eddigi 
működésemre, de másfelől mélyen érzem azt is, hogy 
még mindig csak „a munka kezdetén* vagyok. 

Isten segedelmével tovább haladok tehát e szép 
pályán, melyen elindulék. Szép, gyönyörűséges az va-
lóban, ha kedvvel fogunk a munkahoz ; de bizony van-
nak tövisei is. Nekem is volt mar alkalmam érezni e 
tövis-szúrásokat, de a melyekre azonnal ráborítottam a fe-
ledés fátyolát, szüntelen eszemben tartván, hogy nincsen 
rózsa tövis nélkül. Kiég az nekem, ha ez egy év alatt 
— jó óraban legyen mondva — sikerült megnyernem 
a hívek osztatlan bizalmát és szeretetét. E jóleső tudat bir-
tokában keveset gondolok pályám nehézségeivel s re-
ménynyel és bátorsággal nézek a jövő elé. 

Sok nehézségei vannak pedig a lelkipásztori hiva-
talnak. Egyebekre most nem reflektálva, legnehezebb-
nek tűnik fel előttem, a hívekkel való bánásmód. A lel-
kipásztortól mindenki megvárja s ugy is illik, hogy 
szeretetteljes, jóságos szívű legyen minden ember, külö-
nösen pedig hívei irányában. Neki sohasem szabad in-
dulatba jönni, hiszen ha egyszer önuralmát elvesztette, 
hogy uralkodhassék mások szenvedélyein ? I la mégugy 
fáj is a lelke, komoly higgadtságát nem szabad elvesz-
tenie, hanem iparkodnia kell, hogy a gonoszt is jóval 
győzze meg. Nehéz feladat, de célravezetőbb, mint az 
indulatoskodás, mely rendesen csak olajat önt a tűzre, 
s e mellett az Isten szolgájához egyáltalában nem illik. 
Igaz, hogy ha a lelkipásztor nagyon gyengéd a gyen-
gédtelenekhez, hívei majd nagyon is túlbizalmasok, te-

kintélyt és korlátot nem ismerők lesznek irányában ; de 
épen abban áll a papi bölcseség, hogy a lelkipásztor 
oly tapintatosan tudjon bánni híveivel, hogy azok necsak 
szeressék, hanem teljes szivökből tiszteljék is. 

Hogy milyen nehéz a hívekkel való bánásmód 
a legtöbb esetben, álljon itt izleltetőül egy pár eset 
csak az apró-cseprő házi bajoskodásokból. Például a köz-
ség birájának szigorúan kötelességévé teszem, hogy az 
iskolai mulasztókat a törvény értelmében megbüntetni 
el ne mulassza. Nagysokára egy pár háznál elkezdi a 
zálogolást. De alig érkezik a zálog a község házára, már 
ott vannak a méltatlankodó szülők s százféle okot hoz-
nak fel mentségökre, csakhogy a tőlük elvitt tárgyat 
visszakaphassák. A birónak megesik a szive, hajlandó 
volna már engedni, de előbb jónak látja közölni a dol-
got velem is. Én természetesen a törvényre hivatkozom 
s nagyon a lelkére kötöm a birónak, hogy csak most, 
csak az első esetben járjon el dolgában erélyesen : hadd 
okuljanak mások is a példán. De a megzálogoltak csak 
nem hagynak fel az ostrommal s a biró ismét hozzám 
folyamodik. Az én válaszom ismét az, hogy nem kell, 
„csak most nem kell* engedni az ostromnak. A szülők, 
a sok siránkozó asszony most hozzám jönnek, hogy kő-
kemény szivemet könyeikkel meglágyítsák. Valóban faj is 
a lelkem, hogy keserűséget kell okoznom nekik ; de a 
törvény szigorú, azt kötelességünk végrehajtani. Órákig 
elbibelődöm velők, megmagyarázom a törvényt, feltün-
tetem mulasztásaikat, melyek iránt mar is nagy elné-
zést tanúsítottunk stb. stb. S elvégre is üres kézzel s 
csendes zúgolódással távoznak el. Sajnalom, de példát 
kellett adnom. Egy bizonyos idő múlva felszólítom a 
birót, hogy küldje át hozzám a befolyt biintetés-pénze-
ket. De mily nagy lőn meglepetésem, midőn azt kapom 
válaszul : „Bocsásson meg, édes tisztelendő ur, annyit 
jártak a nyakamra azok a szegény asszonyok : kényte-
len voltam a zálogokat mind visszaadni.* Mit volt mit 
tennem, el kellett nyelni a keserű labdacsot, csupán 
annyit jegyezvén meg a birónak : „ez többet ne tör-
ténjék !* 

De a mulasztások csak nem szűntek s a zálogolás 
ismét megkezdődött. Újra ismétlődött az előbbi női harc. 
Most már a biró nem merte kiadni a zálogokat, de nem 
is árverezte el. Mikor aztán a tanévnek vége volt s a 
zálogok felől intézkedni kellett, megint csak hozzám 
jött egyik is, másik is, az Isten nevére kérve, hogy te-
kintsem szegénységét, hogy mindennapi kenyérre sem 
telik stb. stb. Jó szerencse, ha egész nyíltan igazságta-
lanságról nem vádol, vagy templomba nem-járással nem 
fenyegetőzik. Ismét mit volt mit tennem, kezdetnek 
ennyi büntetés is elég volt, — gondolám — jövőre 
már igazán kérlelhetetlen leszek. Bevallom gyengesé-
gemet : a sok rimánkodásnak nem tudtam tovább el-
lentállani s kiadattam a zálogot. „Jól van, mondám az 
én megvigasztalódott atyámfiának, mostan eredj el, de 
többé ne vétkezzél a törvény ellen.* 

Egy másik eset. Egy legközelebb kiadott ininisz-



tcri rendelet értelmében a lelkészek kötelesek „az előt-
tük ismeretlen szülők gyermekeinél amazok házassági 
bizonyítványát bekövetelni." Szülésznő ugy, mint a szülők, 
jól tudják e rendeletet, de nincs tehetségök a házassági 
bizonyítványt meghozatni. Esedezve kérnek tehá t : még 
betévő falatjok sincs, nem hogy i frt 50 krjok lenne; 
kereszteljem meg a gyermeket. Mit csináljak? Mint hi-
vatalnok egyszerűen azt mondhatnám: s ez törvény, ez 
ellen nem tehetek.4 De a hideg bánásmód visszatetsző 
egy lelkipásztornál. Hiaba magyarázgatom én azt, hogy 
ez törvény: az az egyszerű ember mégis csak azt hiszi, 
hogy „ha a tisztelendő ur akarja, megkeresztelheti min-
den bizonyítvány nélkül is.* De csak meg kell állani a 
sarat — gondolom magamban, — hátha mégis csak ki-
kerül annak a bizonyítványnak az ára. Megmagyarázom 
a törvényt mindenképen, hogy az mennyire szükséges. 
De mikor elvégre is látják, hogy hiába minden kérésök, 
azonnal kész nálok az ingerült és keserű kifakadás: hat 
jól vaui akkor elvisszük a pápista paphoz, majd meg-
kereszteli az ; vagy hát maradjon pogány, de én nem 
költök még bizonyítványra is, ha már el nem hiszi a 
Tisztelendő ur „mikor én mondom", hogy meg vagyunk 
esküdve.* Persze, ezen és ezekhez hasonló kifaka-
dások miatt nem lenne csuda, ha indulatba jönne a leg-
türelmesebb lelkipásztor is. De mit ér vele ? A bizonyít-
vány azért csak nem lesz meg. Nyomjuk el inkább benső 
haragunkat és sajnálkozzunk a szegény ember sorján, a 
kit még az ág is húz s ha lehet, valami módon segít-
sünk rajta. 

Az úgynevezett csaladi értesítőkkel is mennyi ba-
joskodása van sokszor a lelkésznek. , E családi értesí-
tőre 6 frtos bélyeg kell" — mondám egyszer egy 
atyámfiának. „Az rémítő sokl* jegyzé meg amaz. Hogy 
ne essék nagyon nehezére a dolog, megmagyarázom 
neki, hogy miért, hova kell az a sok bélyeg; mire ő 
eltávozik. Másnap előáll egy 5 frtos bélyeggel s igy 
szól : „szegény ember vagyok, édes Tisztelendő ur, nem 
telik tőlem annyi bélyegre; legyen szíves elengedni 
legalább azt az egy forintot.® Az ember ilyet hallva, 
nem tudja, nevessen-e vagy boszankodjék, de mint lel-
kipásztor legjobban teszi, ha részvétre indul e nagy tu-
datlanság felett s a mennyire tőle telik, igyekszik e sze-
gény embert felvilágosítani. 

Nagyon sok ilyen példát lehetne felhoznom. Hát 
még a versengő házasok békéltetése mennyire próbára 
teszi a lelkipásztor türelmét ! Valóban, istennek különös 
adománya kell ahoz, hogy az órákig is eltartó perpat-
vart végig hallgassuk s a házasfelek közti viszályt lecsil-
lapítsuk. Nagy türelem, sok emberismeret, hosszas tapasz-' 
talás és mély bölcseség kívántatik ahoz. És .még akkor 
sem fogunk célt érni, ha nincs valódi emberszeretetlől 
hevülő kebelünk. 

Csak a valódi emberszeretet tehet valakit jó lel-
kipásztorrá, a ki kötelességének tartja felfogni a szegény 
embernek minden ügyét-baját, s ha egyik kezében a 
törvény és igazság fegyverével kénytelen is olykor-olykor 

érzékeny sebet ejtenie annak szivén, másik kezében ott 
tartja a vigasztalás gyógy-balzsamát s igyekszik a sajgó 
kebel fajdalmait, a mennyire lehet, enyhíteni. 

S tennie kell e tisztet mind alkalmatos, mind al-
kalmatlan időben, nemcsak a templomban vagy egyéb 
hivatalos functiói alkalmával, hanem a szó szoros értel-
mében, úton-útfélen. A lelkipásztor, ha az utcán végig 
megy, kivált vasárnapokon, lehetetlen, hogy egyik-má-
sik kiint ülő csoport előtt, rövid barátságos beszélge-
tésre, egy pár percig meg ne állapodjék. Ha a mezőn 
talalkozik híveivel, nem elégszik meg az egyszerű köszö-
néssel, hanem egy pár kérdést vagy megjegyzést minden 
bizonnyal intéz hozzájok. Vasárnap, a mint az istenitisz-
teletnek vége, a férfiak a templom előtt összegyülekezve 
várakoznak reám, s nagyon jól esik nekik, ha pár szívé-
lyes szóval üdvözlöm őket. Házam ajtaja természetesen 
mindig nyitva áll előttük, kivéve mégis a vasárnap reg-
geli órákat, a mikor zavartalan akarok elmélkedni mon-
dandóim felett. Ha beszédbe ereszkedem velők, az egyik 
alázatos, a másik keménynyakú, akaratos, az egyik be-
csüLttudó, a másik túlbizalmas irányomban : én azonban 
ugy igyekszem magamat viselni mindenkivel szemben, 
mint lelkipásztor, ki szeretetteljes tartozik lenni még 
akkor is, midőn dorgálnia kell. 

Nehéz a lelkipásztor tiszte valóban, de ugy ve-
szem észre, hova-tovabb annál édesebb és gyönyörűsé-
gesebb, mint Krisztus a maga igájáról mondotta volt. 
Csakhogy nem elég hivatalunkat csupán kötelességből, 
chablonszerüleg végeznünk. Nem elég, például, megke-
resztelnünk a gyermeket s e tényt bevezetnünk az anya-
könyvbe ; de minő jó alkalom ez, megismerkedni a csa-
lád viszonyaival s egy pár áldást-kivánó szóval bocsá-
tani el a keresztszülőket. Sok kényes természetű kérdést 
is fel lehet ilyenkor vetni, például : „mi az oka, hogy 
községünkben oly kevés a szülöttek száma?* „Az 
Isten tudja!« feleli a szobamba összegyűlt sok koma-asz-
szony. „De bizony aligha nem tudja azt a bába-asszony 
is" viszonzám én. S ime azonnal megvan a kedvező 
alkalom, egy pár figyelmeztető szót szólani ez égető tár-
sadalmi baj érdekében. A házasságra lépő fiatalokat 
rendesen szombaton délután magamhoz szólítva, figyel-
meztetem leendő kötelességeikre s igyekszem a leikökre 
kötni az egymás iránti gyöngédséget és isten iránti 
szeretetet. A temetések alkalmával nem elég csupán le-
rázni a nyakunkról e valóban (legalabb reám nézve) leg-
kevésbé kellemes functiót : én legalább mint lelkipász-
tor, ritkán hagyom ugy el a temetőt, hogy a szertar-
tás bevégeztével a megszomorodott felekhez par vigasz-
taló szót ne intézzek. Többet is ér ez azoknál az 
egyhangú halotti prédikációknál 1 Ha pedig a kötelesség 
beteghez szólít, hogy kiosszam neki az urvacsorát: meny-
nyire jólesik nekem is, annak a szegény betegnek is, 
ha részvéttel kérdezősködöm állapota felől s vigasztaló 
szavaimmal megnyugvásra igyekszem birni őt és kör-
nyezetét, nem mulasztván el egyúttal figyelmébe aján-
lani ez utóbbinak a gyöngéd és lelkiismeretes ápolást is. 



íme tehát mily nagy és szép mező tárul a lelki-
pásztor munkássága elé! Ha csak részben sikerül is 
megfelelnie a rávárakozó feladatnak, szerencsésnek mond-
hatja s boldognak érezheti magát, mert valóban, isten 
és emberek előtt egyaránt kedves dolgot cselekedett. 

Igaz ugyan, hogy a lelkipásztor is csak ember s 
nem egyszer, ha komolyan elgondolja hivatásának ne-
hézségeit, türelmét logyni s erejét lankadni érezi. De a 
levertség ezen óráiban álljon előttünk szüntelen ama 
mennyből jövő bátorító szózat: „Ne félj, mert én veled 
vagyok!* S jussanak eszünkbe egyszersmind a költő 
arany szavai is: 

„Előtted a küzdés, előtted a pálya, 
Az erőtlen csügged, az erős megállja. 
Es tudod, az erő micsoda ? Akarat , 
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.* 

Lévay Lajos. 

B E L F Ö L D . 
Ismét egy sérelmes eset. 

A budapesti kir. ítélő táblának az illetéktelen ke-
resztelésekre vonatkozó, mult évben hozott Ítélete kezdi 
megteremni gyümölcseit. Az ellentáborban ezóta ugy 
okoskodnak, hogy ha a kath. lelkész prot. gyermeket 
megkeresztelhet anélkül, hogy cselekménye a büntető tör-
vénykönyv határozmányaiba ütköznék : e szerint büntet-
lenül temethet is prot. halottat. S ez az okoskodás kezd 
immár tényekben is nyilvánulni, amint azt az áltálam 
ezúttal részletesen előadandó eset teljesen igazolja. 

A felsőzempléni ref. egyházmegyéhez tartozó Kis-
Ráska községében, Király István, ottani illetőségű, reí. 
vallású atya, vegyes házasságból született, Nagy-Mihály-
ban meghalt s onnan halva Kis-Ráskára szállított fiat, 
a hegyii róm kath. orgonista, a katholikus anya altal 
felhívatván, a reverzalisok jogerejére való hivatkozással, 
a kisráskai ref. lelkész irásilag tett tiltakozása dacara 
eltemette. A hegyii róm. kath. lelkész a temetés napján 
— mint mondatik — hon nem volt, azonban masnap 
megérkezvén, orgonistaja eljárására nézve semmi észre-
vétele nem volt, sőt annak cselekményét magáévá tette, 
amennyiben a kérdéses halalesetet és eltemetést beanya-
könyvezte. Ez a tényálladék. 

A kisraskai ref. lelkész a nagymihályi szolgabi-
róság előtt panaszt emelt. Es pedig bepanaszolta első 
sorban az orgonistát, mint aki a jogsértést elkövette s aki 
egyszersmind a kisráskai ref. lelkészt és tanítót az őket 
illető temetési stóla erejéig megkárosította; második 
sorban a plebánust, mint aki ezen jogsértő cselekményt 
magáéva tette, amennyiben a halálesetről és a temetés-
ről fölvett jegyzeket a kisráskai ref. lelkészi hivatalhoz 
át nem tette, sőt inkább sajat anyakönyvébe vezette 
azt be. 

Kérelmeztetett t ehá t : a jogsértő orgonista érdem-
leges megbüntetése; a plebánusnak a kérdéses jegyzék 
kiszolgáltatására utasítása, s mindkettőjüknek a stólában 
és a tárgyalási költségekben való elmarasztalása. 

A szolgabírói hivatal erre a következő határoza-
tot hozta : 

„Határozat. Soltész Gyula panaszló panaszával föl-
tétlenül elutasíttatik és köteleztetik panaszlott Bugyis 
János hegyii róm. kath. plébánosnak a tárgyalás alkal-
maból felmerült napi- és fuvarbére fejében 5 frtot végre-
hajtás terhe mellett 8 nap alatt lefizetni. 

Rohaly Vince hegyii tanitó köteles a nála levő 
és Király Jánosra vonatkozó hullaszállitási és ezzel 
összekötött iratokat, a kisráskai ref. lelkészi hivatalnak 
posta utján 3 nap alatt megküldeni, hogy ott a halottas 
anyakönyvbe a lelkész által az adatok bevezettessenek, 
mely halálesetet Soltész Gyula lelkész azonnal bevezetni 
köteles. 

Mert : 
Soltész Gyula kisráskai ref. lelkésznél a halalesetet 

az apa bejelentette ; illetőleg a lelkész tudomással bírt 
arról, hogy Király János ref. vallású gyermek hullája 
Kis-Ráskára szállíttatott és ott eltemetésre vár ; azon 
kifogás, hogy a hullaszállitási iratok elő nem mutattattak, 
meg nem all; mert azok a községi elöljáróság utján be-
követelhetők lettek volna ; különben is beösmeri panaszló, 
hogy a temetésre kitűzött idő előtt a községből tanító-
jával együtt eltávozott, mi által lehetetlenné tette, hogy a 
halott ref. egyházi szertartással temettessék el. 

Bugyis János, mint ki e dolog felől csak később 
értesült, a panasz alól felmentendő volt, mert egy inás 
egyén cselekményeért nem vonható felelősségre, annál 
kevésbé, miután az sem követett el törvénytelenséget. 

Panaszló azon állítása, hogy a halott az anya-
könyvbe nem volt bevezethető és hogy az a hegyii 
róm. kath. anyakönyvbe vezettetett be, szintén nem all 
meg; mert a halott életkora, elhalálozása és temetése 
felül panaszló ki volt értesítve, mint azt saját panaszá-
ban beismeri, és a hegyii róm. kath. lelkész azon taga-
dását, miszerint ő Király Jánost a hegyii anyakönyvbe 
nem vezette be, panaszló a targyalás folyamán nem 
cáfolta meg. Az okozott költségekben, mint jogtalanul 
panaszolkodó, Soltész Gyula elmarasztalandó volt. 

Nem volt megítélhető panaszló részére az altala 
kívánt stólailleték ; mert attól önhibája folytan esett el, 
midőn a temetést nem eszközölte, sőt a községből el-
távozott. 

Nagy-Mihaly, 1879. szeptember 23-án. Szóval ki-
hirdettetvén, az ellen panaszló Soltész Gyula felebbezést 
jelentett be. A szolgabíró nevében és megbízásából I'o-
lányi Gyula s. k., t. b. szolgabírói segéd.* 

íme tehát ítélkező bíróság a tényálladék valódisá-
gát beigazoltnak talalja, amennyiben tettest a hullaszál-
litási és egyéb iratok kiszolgáltatására utasítja: mind-
amellett megbüntetendőnek nem tekinti, mert szerinte 
nem is követett el törvénytelenséget; hanem a helyett 



elmarasztalja panaszlót 5 forintig a plebánussal szemben, 
aki — úgymond — másért nem felelős, holott a teme-
tési eljárást magáévá tette a beanyakönyvezés által s 
épen ezért volt bepanaszolva. Ezen panasz valódiságá-
ról azonban Ítélkező biróság nem kiván magának meg-
győződést szerezni, hanem a helyett hangsúlyozza, hogy 
panaszló panaszlottnak e tekintetben tett tagadását nem 
cáfolta meg, és ezt mentő körülményül tekinti panasz-
lottra nézve, holott ha az áll, hogy panaszlott az anya-
könyvezést elmulasztotta: ez által a midőn egyrészről 
az orgonista cselekményének törvényellenességét maga is 
beismeri, másrészről mint lelkész kérdés alá eső nagy-
mérvű mulasztást követett el, amennyiben az egyhá-
zában történt jogtalan temetésről — ha az anyaköny-
vezésre nem találta magát jogosultnak — értesítenie kel-
lett volna, már csak az anyakönyvezés tekintetéből is, a 
kisiáskai lelkészt, hogy a haláleset anyakönyvezetlenül 
ne maradjon. 

Panaszlottnak ezen mulasztását azonban ítélkező 
biróság figyelmen kivül hagyja, s e szerint a halálesetek 
anyakönyvezetlenül is maradhatnak ; hanem ellene fordul 
panaszlónak, mint aki a halálesetet bevezethette volna, 
mert — úgymond — halottnak életkora, elhalálozása és 
temetése felől ki volt értesítve. 

E szerint más temethet, mi pedig miután tudjuk, 
hogy a halott hány éves és mikor temették el, a halál-
esetet beanyakönyvezni kötelesek vagyunk. 

Megfigyelni való még ezen bírósági határozatban 
az is, hogy a hullaszállitási-, és az ezzel összekötött ira-
toknak a kisráskai lelkészi hivatalhoz való megküldésére 
az orgonista és nem a lelkész utasíttatik. ítélkező biró-
ság szerint tehát az anyakönyvi ügynek kezelője más 
is lehet, nemcsak a lelkész. 

Figyelemre méltó továbbá az is, hogy a kérdéses 
halottnak ref. szertartás szerinti eltemetését maga panaszló 
lelkész tette lehetetlenné, mert a helységet a temetésre 
kitűzött idő előtt e lhagyta; ezért nem volt részére meg-
ítélhető a stólailleték sem, mert attól önhibája által esett 
el. E szerint ha a ref. lelkész a helységből kilép, a róm. 
kath. lelkész vagy orgonista a ref. halottat azonnal 
eltemetheti anélkül, hogy eljárása kérdés alá jöhetne. 

De nem folytatom tovább. Hiszen aki az iigyet 
elfogulatlanul szemügyre veszi, különben is látni fogja 
azt az óriási következetlenséget, részrehajlást és gyarló-
ságot, mely ama szolgabírói határozat minden sorában 
elárulja magát. 

Az igazság érdekében csupán átalánosságban még 
annyit említek meg, hogy ama határozatban a tények 
el vannak ferdítve és valótlanságokkal vannak meg-
bővitve. 

Ily értelemben történt a feiebbezés az alispáni szék 
elé, ahol is következő határozat hozatot t : 

„3321. szám. Zemplénmegye alispánjától. 
Soltész Gyula kisráskai ref. lelkésznek Bugyis Já-

nos hegyii róm. kath. lelkész és Rohály Vince ugyan-
ottani orgonista ellen Király János kisráskai illetőségű 

ref. vallású egyén János nevű fiának eltemetése miatt 
emelt panaszos ügyében a nagymihályi járás szolgabi-
rájának mult 1879. évi 1976. sz. a. kelt első fokú hatá-
rozata, panaszló felebbezése folytán az összes tárgyira-
tokkal együtt vizsgálat alá vétetvén, alólirott alispán 
másodfokulag következőkép 

Határozot t : 
A nagymihályi járás szolgabirájának mult 1879. 

évi 1976. sz. a. kelt s ezen panaszos iigyre vonatkozó 
határozata megsemmisíttetik, s ezen ügyre vonatkozó 
összes tárgyiratok további illetékes intézkedés végett a 
s.-a.-újhelyi kir. törvényszék fenyítő osztályához áttétetni 
rendeltetnek ; mer t : 

Az ezen panaszos ügyben 1879-ik évi szept. 23-án 
megtartott tárgyalásról vezetett jegyzőkönyvhöz y / . 
alatt eredetiben csatolt levél igazolása szerint, Rohály 
Vince hegyii róm. kath. kántor törvényellenes eljárásá-
val a helvét hitvallásuaknak az 1790/91. évi XXVI. és 
az 1868. évi LIII. t. c. által biztosított autonomicus jo-
gait sértvén meg : a hason természetű ügyekben a kijelölt 
1790/1. XXVI. t. c. bevezető tételében fenntartani biztosí-
tott 1647. évi XIV. t. c. 2. §-a rendelkezésének alkalmazása 
helyett, a magyar büntető törvénykönyvnek életbelépte-
téséről szóló 1880. évi XXXVII. t. cikk 39. §-a értelmében 
az 1878. évi V. t. c. II. része IX. fejezetében szabályo-
zott eljárás foganatositására kijelölt királyi törvényszék 
vált illetékessé. 

Miről a s.-a.-ujhelyi kir. törvényszék, az összes tárgy-
iratok áttétele mellett, további illetékes eljárás; az érde-
kelt felek pedig a nagymihályi járás szolgabirája utján 
ezen határozat kiadásával értesíttetni rendeltetnek. S.-A.-
Ujhelyben, 1881. évi május hó 3-án. Matolai Etele s. 
k., alispán.* 

Erre aztán a s.-a.-ujhelyi kir. törvényszék végzése 
eként hagzik : 

1672. sz. 
1881. »Királyi ügyészi indítvány jogosulatlan te-

metkezéssel vádolt Bugyis János és társa elleni bűn-
ügyben. 

Végzés: 
Soltész János kisráskai ref. lelkész azon panaszá-

val, hogy Bugyis János hegyii r. kath. lelkész, illetve 
annak távollétében Rohály Vince kántor Király István-
nak vegyes házasságból született s mult 1879. évi junius 
3-án elhalálozott 2 éves figyermekét eltemette s ez ál-
tal panaszkodót 3 forint stóla-jövedelem erejéig meg-
csonkította, e helyütt elutasíttatik, s az annak alapján 
folyamatba tett bűnvizsgálat, büntethető cselekmény hiá-
nyából megszüntettetik. 

Indokok. 
Mert a feljelentésben hivatkozott 1868. évi 53. t. 

c. 12. §-a a temetkezések jogköréről nem intézkedik, 
sőt az idézett törvény 22. §-a épen azt tárgyazza, mi-
szerint különböző vallásfelekezetek tagjai, ugyanegy te-
metőben vegyesen temetkezhetnek. 

Mert a m. b. t. k. 1. S-a értelmében büntettet 



avagy vétséget csak azon cselekmény képez, mit a tör-
vény annak minősit. 

Mert a panaszolt cselekmény nemcsak az idézett 
büntető törvénykönyv, hanem az 1879. évi 40. t. c. és 
az 1878. évi 5. t. c. szerint is büntetésre méltó cselek-
ménynek nem minősíttetik. 

Mert az 1880. évi 37. t. c. 1. 2. 3. §-a szerint 
az uj büntető törvénykönyv életbeléptetésével, vagyis 
1880. évi szeptember i-ső napjától, minden régibb oly 
törvények, szabályrendeletek, avagy szokásjog, melyek 
a m. b. t. k. intézkedéseinek tárgyát nem képező 
cselekményre vagy mulasztásra büntetést határoznak: 
hatályon kivül helyeztetnek. 

Mert végül ugyancsak az 1880. évi 37. t. c. 5. 
§-ának i-ső pontja szerint az 1868. évi 53. t. cikknek 
egyedül 10. §-a maradt meg jelenleg is hatályban. 

I'Lzek szerint a panaszolt cselekmény a büntető 
törvények súlya alá eső büntettet avagy vétséget nem 
képezvén, jelen bűnügyben a további fenyítő eljárás 
megszüntetendő volt. 

Kelt a s.-a.-újhelyi kir. tszéknek 1881 -ik évi junius 
hó 14-én tartott üléséből. Br. Fillenbaum s. k., kir. 
tszéki elnök. Sziraky s. k., kir. tszéki jegyző.* 

Amint ezen indokolás első pontja tanúsítja, a kir. 
törvényszék a kir. ügyészi indítvány folytán nem a va-
lódi alapból indult ki fentebbi ügyben való ítélkezésé-
nél, amennyiben a panasz okát nem az képezi, mintha 
panaszlott a halottat a ref. vallásfelekezet temetőjébe 
temette volna s ez által okozott volna sérelmet panasz-
lónak s felekezetének ; hanem az, hogy ref. vallásfele-
kezethez tartozó halottat temetett el. Ez a jogsérelem. 
S ezen felül cselekménye folytán a panaszló lelkészt és 
a tanítót 3 forint stóla-jövedelem erejéig meg is káro-
sította. 

Az 5-dik pont szerint pedig, az 1868. 53. t. c. 
12. §-a is már hatályon kivül van. 

A többi pontokban pedig hangsúlyozva kifejeztetik, 
miszerint a panasz tárgya a b. t. k. szerint büntetésre 
méltó cselekménynek nem minősíthető, még ha a ré-
gibb törvények szerint az lenne is ; mert azon törvények, 
melyek a b. t. könyv intézkedéseinek tárgyát nem ké-
pező cselekményre vagy mulasztásra büntetést határoz-
nak, hatályon kivül helyeztetnek. 

Ezek szerint a törvényben kimondott vallásegyen-
lőséggel odajutottunk, hogy a róm. kath. lelkészek, fe-
lekezetünk gyermekeit megkeresztelhetik, sőt íme halot-
tainkat is eltemethetik, anélkül, hogy cselekményök még 
csak bírálat ala is vétethetnék. 

Böszörményi Károly, 
málcai ref. lelkész. 

A szatmári ref. egyházmegye gyűlése. 
A szatmari ref. egyházmegye julius hó 20-kán 

tartotta gyűlését a szatmárnémeti ref. egyház tanácster-
mében. A gyűlés a szorgos munkaidő dacara is elég 

népes volt ; több egyház képviseltette magát, a lelkészek 
is nagy számmal jelentek meg, köztük többen olyanok 
is, kiket csak ritkán lehet a gyűléseken látni. Ugy látszott, 
hogy az esperesi körlevélben jelzett néhány fontos ügy-
nek e gyűlésen leendő tárgyalása kellő érdekeltséget 
keltett. 

A gyűlés megnyitása után elsőben is a zsinati 
képviselők költségeinek miként leendő fedezése vétetett 
tárgyalás alá, s határozatilag kimondatott, hogy az 
egyes egyházak az 1881 -ki névtárban foglalt lélekszám 
szerint reájuk eső 2 krajcáros adó felét, azaz minden 
lélek után egy krajcárt a jelen év szeptember 15-re 
tartoznak az esperesi hivatalhoz befizetni; és ha valame-
lyik egyház a fizetést teljesíteni bármi oknál fogva el-
mulasztaná : esperes ur utasittatott, hogy a hiányzó ösz-
szeget azoknak terhére a lelkészi gyámintézet pénztárá-
ból előlegezze. Az igy kölcsön vett összeg a hanyag 
egyházaktól, a legközelebbi egyházlátogatás alkalmával 
kamatostól fog bevétetni. 

Majd az egyházkerület által az egyházmegyékhez 
véleményezés végett leküldött lelkészválasztási szabályok 
tervezete tárgyaltatott, a mely a gyűlésnek legtöbb 
idejét vette igénybe, legélénkebb eszmecserére adott 
alkalmat. A tervezet több oldalról lett megvitatás után 
kevés módosítással elfogadtatott. 

A domesztika tervezete kezdeményezésül, egész ter-
jedelmében szintén elfogadtatott. 

A zsinati képviselőkre beérkezett szavazatok felbon-
tatván, rendes tagokul, alig egy-két szavazat kivételével, 
tehát csaknem egyhangúlag Kiss Áron esperes és Vállyi 
János segédgondnok urak lettek megválasztva. A pót-
képviselőségre a szavazatok többfelé oszlottak. Világi 
részről Dr. Farkas Antal e. m. ügyvéd és tanácsbiró 
átalános többséggel pótképviselőül megválasztatott. Egy-
házi részről ujabb szavazás végett Szarka Boldizsár, 
Illyés István és Tabajdi Lajos, mint legtöbb szavazatot 
nyert egyének kijelöltettek. 

E gyűlésen mutattatott be és eskettetett fel világi 
jegyzőül segédgondnokunk szép reményekre jogosító fia, 
Vallyi Árpád. A nagy hatást keltett beszéd, mellyel 
székét elfoglalta, a gyűlés minden tagját meggyőzte a fe-
lől, hogy a jeles készültségü ifjú, derék őseinek, — kik a 
protestáns egyháznak mindenkor buzgó védői és hatal-
mas támoszlopai voltak, — méltó utóda fog lenni Kel-
lemesen lepett meg bennünket, midőn szép beszédében 
a többek között hangsúlyozá, hogy ő ezennel váltót ad 
magáról, s azt tehetségéhez mérten igyekezni is fog 
híven bevallani; mondá, hogy ha egyéb hiányzanék is, 
de egy, t. i. a jóakarat sohasem fog nála hiányozni. Gyű-
lésünk kedvesen s a legnagyobb örömmel fogadta a nevezett 
részéről felajánlott váltót, s nagy lelkesedéssel nyilvánitá, 
hogy az ég ura adjon neki erőt és tehetséget azt mind-
nyájunk örömére beváltani. 

A szatmári ref. egyház azon kegyeletes ténye, 
mely szerint Dobray Mihály kiérdemült tanítóját a jelen 

66 



év szeptember l-ig egész fizetésében meghagyta : örven-
detes tudomásul vétetett. 

Ugyancsak a szatmári ref. egyház részéről jelen-
tetett, hogy a kebelében levő felsőbb protestáns leány-
nevelő intézetnél a Fiálka Klotild eltávozásával megürült 
igazgatónői állomásra báró Hágen Irma úrhölgy lett 
megválasztva. Ezen választás kedves tudomásul vétetett_ 

A mult gyűlés óta megürült lelkészi és tanitói ál-
lomások esperes ur jelentése szerint következőleg töltet- ! 
tek b e : a kisszekerest megürült egyházba rendes lel- ' 
készül Szabó Endre mándi segédlelkész, a Zámbory 
Béla eltávozásával üresedésbe jött csahold lelkészi állo-
másra Kiss Lajos nagyszekeresi lelkész, s ennek helyére 
Kovács Károly matolcsi segédlelkész választatott meg. 
A szatmári egyház, a Dobray Mihály tanitó nyugalma-
zásával megürült egyik tanitói állomásra káplántanitóul 
megválasztotta Göncy Sándor, Budapesten vizsgázott 
lelkészjelöltet. 

Mindezen választások a gyűlés által megerősíttettek. 
Segédlelkészekül Göncy Sándor, Pásztor Sámuel 

vizsgázott lelkészjelöltek és Szabó Lajos végzett hittan-
hallgató bekebleztettek és előjegyeztettek. 

Néhány, egyes egyházakat érdeklő kisebb ügyek 
sietve lett letárgyalása után a gyűlés délután i és fél 
órakor bezáratott s a tagok közül többen siettek az 
uj társaskör helyiségében rendezett társas ebédre, hol az 
uj világi jegyző megválasztatása feletti öröm és lelkese-
dés tetőpontját é r te ; megeredtek a lelkes felköszöntések 
és mindenkisietett szíve érzelmeinek lehetőleg hangot adni. 

Ka lós Péter, 
e. m. jegyző. 

R É G I S É G E K . 
A bártfai énekes könyv. 

Nem mondtam én akkor valótlanságot, midőn e 
lap mult évi i . számában azt irtam, hogy még eddig a 
magyar ref. énektörténelmet igazában megírni sem le-
hetett volna, mert időnként jönnek elő adatok, melyek 
ujabb és ujabb világot derítenek énektörténelmünkre, 
adatok, melyek az eddig ismerteket részint megerősítik, 
részint uj világosságba helyezik. 

Ime a fent nevezett énekes is ezek közé tartozik. 
Ott pihent századokig az alsósebesi franciskánus zárda 
könyvtaraban (Sarosmegyében), mígnem az e téren 
faradhatian buzgalmu Szabó Károly felfedezé s a „Ma-
gyar Könyvszemle* 1878. évf. 314. lapján könyvészeti-
leg leírta. 

De van még felfedezetlen homályban más is. A 
„Zengedező Menyei Kar* előljáró beszédében (Frank-
furti kiadás, 1770.) olvasom, hogy 1627-ből is kell még 
lenni egy Brewer Lőrinc által Lőcsén nyomatott éne-
kesnek, mely a Molnár Albert zsoltárait is magaban 
foglalta. 

E bártfainak 1878-ig egyetlen, elől, közben és 
végül csonka példánya megvan a sárospataki ref. koll. 
könyvtárában. E példányt látta és használta Toldy 
Ferenc, ki a nyomtatás idejét pontosan meg nem ha-
tározhatván, azt (M. költ. tört. 1. kiad. 1. köt. 202. I.) 
1 590-re, de később ugyané munkájaban (2. kiadás. 184. 
I.) Szabó Károly tudósítása folytán 1593-ra tette. 

Címe ez : „ Az kereztieni Qievlekezetben való isteni 
diczéretek (cz, és nem tz) eyyben szedeyetettet, émen-
dáltatot és sok szép diczireteckel megoeregbitettet (az 
egészben az ö mindenütt ügy iratik, hogy az 0 fölé 
jön az e ; én ez ismertetésben a mai typus kedveért 
mellé írom). Psalmo 80. 95. Dicziriük az IFr Istent 
Énekszóval és moudgyunk olly diczéretet, kibe hinek se-
gétséyuel oe felseyét az mii háborúság inkban etc. * 

Itt van egy sárgult kézirat: „Sum Johannis Seredi 
Sárosiensis qui me sibi comparavit Sárosini Ao. 1627.* 

A címlap alsó fele le van szakadva; honnét lehet 
hát a nyomtatás helyét s idejét meghatározni ? Erre 
nézve Szabó K. „Régi magyar könyvtára* a 131. lapon 
ezt mondja : »Hogy ezen lutheránus énekes könyv Bártfán 
1593-ban jelent meg, bizonyos a Szilvás-Újfalui Imre 
által Debrecenben 1602-ben kiadott Énekes könyv élőbe-
szédéből, ki tudósítását általa látott ép példány után 
adta. * 

Azonban hogy ez a példány nem első kiadás, 
nyilvánvaló a cím e szavaiból: „újonnan nyomatott és 
emendáltatott. * IIol és mikor látott először napvilágot, 
még felderítésre vár. 

Nyelvészeti tekintetben sokkal ódonabb a nála 
csak egy évvel idősb Gönci első kiadásánál. Ebben 
helyesírásra, szók, betűk összetételére úgyszólván semmi 
gond, sok helyütt a rímek is elferdítve, hamisan hang-
zanak. Általaban míg Gönciben mindenütt gond és 
nyelvérzék látszik, ez — mondhatni — nagyon rusztikus 
kéz által szedegettetett egybe. 

De mégis véghetlen érdekes könyv ez, a mennyi-
ben több énekek eredetiben, többek első fordításban 
ebben találhatók, s oly nevek tűnnek elő énekszerzőkül, 
melyek eddig a pr)t. egyházi irodalom mezején teljesen 
ismeretlenek voltak. 

Menjünk végig azért e nagyon érdekes könyvön 
lapszám szerint (mert lap-, és nem levélszám szerint 
van nyomva, holott Göncinek még 1620-iki kiadása is 
levélszám szerint). 

Miután azonban érdekesnek látom megismertetni 
az olvasóval, miként jutottam én e könyvhöz, röviden 
elmondom. 

A felfedezés után Szabó K. figyelmeztette rá 
Fraknóit, a magyar tud. akadémia főtitkárát, ki is azt 
a zárdától elkérte az akadémia részére, s Szilády Áron 
használta is a „Régi magyar költők tára* összeállítása 
tekintetéből. Én az akadémiától kértem a könyvet, 
de a főtitkár úr — a könyv ritka és becses voltánál 
fogva — önmagatói nem adathatta ki, hanem kérelme-
met a könyvtári bizottság elé terjeszté, mely is azt ha-



tározta, hogy teljes inéltánylaltal van ugyan az én mun-
kálkodásom iránt, de a könyvet olyan helyre, hol posta-
állomás nincs, ki nem adhatja, hanem szívesen elküldi 
Pécsre akár a püspöki hivatalhoz, akár a jogakadémiai 
igazgatósághoz, ott kényelmesen átvizsgálhatom. 

En az elsőt választottam s kérelmemmel járultam 
a könyv elküldése és elfogadása iránt. A legnagyobb 
előzékenységgel találkoztam. Ujolag köszönet érte itt a 
nyilvánosság terén is. 

De még itt nincs vége a dolognak. Örvendettem 
s vártam már a magas tudósítást, hogy menjek Pécsre, 
ott a könyv; amikor kapom a főtitkár ur levelét, mely 
szerint „a barátok a könyvet az akadémiától rekla-
málták, tessék tehát oda fordulni, a zárdafőnök szívesen 
kiszolgáltatja. ' 

A zárdafőnök azonban világért se merte a köny-
vet kiadni, mert, úgymond, „tavaly is majd az akadémi-
ánal veszett* ; hanem utasított a provinciálishoz, kinek 
írásbeli meghagyása után adhatja csak ki. A nagyon 
tisztelt provinciális atya szives volt engedélyt adni meg 
keresésemre. Igy küldetett a könyv Pécsre, hol én azt 
mult évi dec. 7—9. napjain, a püspöki könyvtárban átvizs-
gáltam, bele is betegedtem. 

Távol legyen tőlem, hogy dicsekedéskép hozzam 
elö mindezeket, csak némi bizonyításául az ismeretlen 
Komjáthi Gedeon ama mondásanak (lásd „ Éneklő ka-
rom* ismertetését e lap ez évi 1. számában), hogy a ki a 
történeti kutatás terére lép, minő akadályokkal kell 
annak megküzdenie. 

1. laj). „Adventustol fogvan Christus szueletése 
napiaig etc. Himnus, Jam lucis orto sidere etc. Notaia-
ra (nyomatott cifra initiale minden ének kezdetén) : 
Immáron az nap eljövend, Könyörögjünk az úr istennek, 
Hogy mind ez egész napon bűntől minket őrizzén.* 
(5 vers.) 

Mai írásmód szerint adom a példákat, így sokkal 
érthetőbbek lesznek. 

Ez ének, fordítása ama gyönyörű latin hymnusnak, 
melynek dallamára megy. 

Ugyané lapon: „ Az szent háromságról való kö-
nyörgés : Idvözlégy örök úr isten, ki vagy foghatlan 
felségben, az mennyei nagy diezősségben, angyaloknak 
nagy örömökben és dicziretekben.* 

(Nem tudom, ki hogyan van vele ; de én nekem 
ügy tetszik, hogy a 16. században hazánk igen sok vi-
dékén, nemcsak írtak, hanem mondtak is cz-1 cs helyett. 
A bukovinai magyar menyeczke például még ma is úgy 
hívja vendégét asztalhoz: „jöjjön lelkeczlcém megebé-
delni.*) 

Ez éneknek dallama is oda van irva kézzel, négy 
vonalsoron, szoprán kulcson, sajátságos alakú, le-felhű-
zott kótakkal, s a mint én olvasom a dallamot, telje-
sen hasonlít eme népdalunkhoz : „Csipkés a szőlő le-
vele, Vartalak rózsám az este.* De erről majd alabb. 

A 2. laptól a 27-ig ,Christus eliövessiről való szép 
Díczíretek* vannak, ezek között : 

4. 1. „Semmit ne bánkódjál Krisztus sz. serege* 
kezdetű gyönyörű magyar ének, melyről emlékeztem 
e lap 1879. 22. sz., „szeméten heverő gyöngy *-nek ne-
vezvén azt. 

6. 1. „Jer mi kérjünk szent lelket*, az eredeti 
nincs megnevezve, holott Gönciben a 115. levélen nyíl 
van ki van irva, hogy Luther Mártoné. 

IO. 1. van egy magyar zsoltár, az 50-ik: „Ilogy 
panaszolkodik az hatalmas isten. ' A zsoltárok általában 
nem sorszám szerint — mint az eddig ismert énekes 
könyvekben, — hanem összevissza jönnek elő. 

13. 1. „Jer díczirjük az istennek fiát, az szép szűz-
nek áldot sz. magzatját*, az eredeti szöveg szerint. 

26. 1. „Adjunk hálát mindnyájan*, a Dávid 
Ferenc éneke, dallama odaírva öt vonalsoron alt kul-
cson egy b jelzéssel; nem az a dallam ez, a mien mi 
énekeljük, hanem az, a mely az unitáriusok 1837-iki 
énekesének 5. lapján található; a m e l y már 1593-ban, 
sőt elébb is, mint a régibb gyűjtemények mutatják, 
protestáns volt, és csak száz évvel később jelent meg 
(1693) Illyés István kath. énekgyűjteményében. 

38 — 55. 1. hiányzik. 
56. 1. „Kis Karaczonrol való Díczíretek. 

Mi atyánk ki vagy menyegben, 
te fiaid szükségünkben 
hozzád kiáltunk ez testben 
hisszük meghalgacz kértünkben, 
mert atyai kegyességben 
vagy hatalmas istenségben.* 

Egészen a „Menybéli felséges isten' (137. dics.) 
méretére s dallamára. 

Kálmán Farkas. 
(Folytatása következik.) 

M I S S I Ó Ü G Y . 
Az egyetemes protestáns egyház missió-

munkálatai. 
(Vége . ) 

Svéd- és Norvégország. Ezen egyesült királyság, 
— melynek 6 millió lakosságából közel 5 millió a prot. 
egyház híve, — ha prot. lakosságának szamahoz mérten 
nem járul is a missióhoz : mindazáltal nem megve-
tendő összeget hoz évenként a szent ügy oltárára. A 
két svéd-, de különösen a gazdag norvég egylet, meg-
tesznek minden lehetőt a nemes ügy felsegélése érde-
kében, s fáradozásaik sikere nem is marad el. Míg a 
két svéd egylet Egyiptomban, Abesszíniában, Zulufol-
dön és Közép-Indiában dolgozik sikerrel: addig az 
egyetlen norvég egylet meglepő eredményt mutat fel 
Madagaskárban (körülbelül 25.000 bennszülött egyháztag), 
Santalban, Natalban és Zuluföldön. Utóbbi helyen 12 
főállomás, számos európai és bennszülött ügynökkel. 
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A három missió-egyleten kivül van még az egye-
sült királyságban három biblia-társulat is, melyek szintén 
tetemes összeget vesznek be évenként. 

Amerika. Amerika, hol 37 millión felül van a 
protestánsok száma, 6.000.000 forinttal járul a missióhoz, 
vagyis fejenként 16 krral. Tehát Amerika a missióra 
begyült összegnek (25 millió) egy negyedét sem adta, 
mig Európa egy millióval többet adott, mint az ameri-
kai összegnek háromszorosa, t. i. 19 milliót. 

Azonban nem kell felednünk, hogy Amerikában 
még milliókra megy ám azon protestánsok száma, kik 
nem liogy adhatnának a missióra, de sőt maguk várnak 
segélyt. Az adakozók számát Amerikában alig tehetjük 
többre 20—22 milliónál, a többiek még ma is missiói 
gondozás alatt vannak és segélyben részesülnek. 

Amerikában van jelenleg 20 fő-missió-egylet, mely 
mind 1810 óta, sőt tizenkettő 1840 óta alakult; tehát a 
század első éveiben még egy missió-egylet sem volt, 
mig Európában már akkor kilenc egylet működött. 
Lássuk a nevezetesebb amerikai egyesületeket. 

»The Board of Gommissioners for foreign Missíons 
in Boston. * Ezen egyesület 1810-ben alakult 4 reformá-
tus papnövendék kezdeményezése folytán, kik összebe-
szélve, hogy missiói pályára lépnek, nevezett évben 
megkezdték az izgatást egy társulat alakítása érdeké-
ben. Céljaikat négy pontban adták elő, s tervezetöket 
egy kérvény kapcsában a Massachusetts államban gyű-
lésező congregationalisták elé terjesztették, akik azon-
ban kinevették a négy szerény andoveri theologust. A 
fiatal emberek a hideg fogadtatás dacára sem vesztet-
ték el reménységüket, nem csüggedtek, de sőt annál 
nagyobb hévvel, melegséggel és buzgalommal működ-
tek, míg végre segélyt kaptak s mind a négyen Indiá-
ba utazván, ott megkezdték munkájokat. Alig hogy pár 
évig működtek, magukra vonták nemcsak Európa, de 
Amerika és a pogány világ figyelmét is és csakhamar 
növekedett mind az általuk alapított egylet tagjainak 
száma, mind a segély, úgy hogy már 1840-ben közel 
40.000 forintot adott az egylet missióra, s már akkor 
volt a föld különböző részeiben 130 missionáriusa. Ma 
pedig majdnem csudával határos, a mit az egylet a 
hittérítés nagy mezején tesz. Van nevezetesen 80 főál-
lomása közel 500 állomással, 154 európai és amerikai 
s 128 bennszülött pappal, közel 1200 tanítóval, evan-
gélistával és ügynökkel; van közel 600 elemi iskolája 
25 ezer gyermekkel, és 25 tanitóképezdéje és gymna-
siuma 140 tanárral stb. Évi bevétele 1,226.000 f r t ; e 
tekintetben tehát ma már az ötödik missió-egylet a földön. 

» The Methodíst episcopal Missionary Socíety.* Ezen 
egylet 1819-ben alakult, s ma már kitűnően szervezett 
és gazdag állomásai vannak. Évi kiadása kül- és belmis-
sióra összevéve 1,440.000 frt. 

»The Foreign Missionary Society of the Bresby-
terian Churches of America.* Ezen egyesület, — mely 
pedig még alig 40 éves, — egyike nemcsak Amerika, 
hanem Európa leggazdagabb egyleteinek. A negyvenes 

évek végén alakult, és ma 1,348.800 forinttal járul a 
missióhoz. Mint a többi egyleteknek, úgy ennek is külö-
nösen nagy érdeme van az amerikai indiánok és nége-
rek térítése körül. Van jelenleg 140 felszentelt európai 
és amerikai s 70 bennszülött papja, 45 európai és ame-
rikai s 61 bennszülött missionáriusa, 271 tanítója, evan-
gélistája és ügynöke. Van azután 5 nyomdája, 1 gym-
nasiuma, és elemi iskoláiban vagy 13.000 bennszülött. 
Múlt évi bevétele, mint már emlitém, 1,348.800 forint 
volt, tehát a negyedik missió-egylet a földön. 

Vannak azután még a „Protestant episcopal Missio-
nary Society* 335,900 frt bevétellel; »The Dutch refor-
med Ghurch Missionary Societya hollandi ref. e. 
missió-egylet 200.OOO frttal; „ The Baptist Missionary 
Society* körülbelül 600.000 frt bevétellel, és még 14 
kisebb egyesület, melyek körülbelül I milliót vesznek 
be s adnak ki évenként. 

Megemlítendő még, miszerint Amerikában százakra 
megy a kisebb jótékony egyletek, bibliatársulatok, árva-
intézetek száma is. 

És most végül tegyünk egy kis összehasonlítást. 
Lássuk mit tett az egyetemes prot. egyház a missió 
érdekében 1800-ban és a mult évben. 

1800-ban volt a protestáns egyházban 9 missió-társu-
lat, 300 missionáríussal és 600.000 forint bevétellel ; 1880-
ban már volt 11 5 missió-egylet, 50.000 európai és ameri-
kai felszentelt pappal, bennszülött pappal, missionáríussal, 
evangélistával, katechistával és tanítóval, majd annyi ügy-
nökkel és 25,000.000 forint bevétellel.*) A 115 missió-egy-
letből van : Angliában 46 egylet 14 millió forintbevétellel; 
Skóciában 17 egylet 1,951,716 frt bevétellel; Írországban 
6 egylet 169,944 fr t tal ; Németországban 8 egylet egy és 
fél millióval; Helvétiában 3 egylet 600.000 fr t ta l ; Hol-
landban 9 egylet 500.000 fr t tal ; Franciaországban I egy-
let 150.000 f r t t a l ; Svédországban 2, Norvégországban, 
Finn- és Dánországban egy-egy egylet összesen 200,000 
frttal és végül Amerikában 20 egylet 6 millió forinttal. 

Ha minden protestáns embert az adakozók sorába 
veszünk fel : akkor minden egyes protestáns (115 millió 
protestáns) közel 22 krral járulna a missióhoz, vagyis 
a missióra adott 25 millió forinthoz. Ha azonban helyes 
számítást akarunk tenni: akkor csupán azon államokat 
vehetjük számba, amelyek tényleg áldoznak a missióra. 
Ezek az államok a következők: 

Anglia 60 krral, Skócia 60 krral, Helvétia 35 krral, 
Holland 17 krral, Amerika 16 krral, Franciaország 10 
krral, Írország 10 krral, Németország 5 krral, Svéd-, 
Dán-, Finn-, Norvégországok 2 krral járultak fejenként 
a mult évi missiói költségekhez. A többi államokban 
levő protestánsok, — kivéve Magyarországot, mely a 
bánáti és slavon missióra már eddig is sokat áldozott, 
— semmit sem adtak missíóra.**) 

*) Ötször annyi, mint az egyetemes kath. egyház missiói bevétele. 
**) Értve itt csupán Európát, mert a pogány népek között élő 

protestánsok is adnak már közel I milliót évenként missióra. 



1800-ban nem volt egy külföldi bibliatársulat sem, 
a belföldi társulatok pedig csak a miveltebb népek bib-
liáit nyomatták, úgy hogy a biblia csak 50 nyelven je-
lent m e g ; és ma van 75 bel- és külföldi bibliatársulat 
s a biblia 242 nyelvre van lefordítva; maga a britt 
bibliatársulat 238 nyelven adja azt ki. 

1800-ban még híre sem volt az orvos-missionári-
usnak, sőt még 1850 ben is csak kettő-három volt, és 
ma van 105, kiknek pedig nem csekély befolyásuk van 
úgy a népre, mint annak vezéreire, fejeire, fejedelmeire. 
1800-ban még alig volt 30—40 ezer pogányból lett 
protestáns, ma közel 3 millióra megy ezeknek száma, 
és a mult évben épen két annyit kereszteltek meg, mint 
a mennyi 1800-ban összesen volt. 

Ilyen siker, ilyen szép eredmény után nem csuda 
azután, ha egy-két vérmes reményű angol és amerikai 
atyafi kiszámította, hogy 100 év múlva Indiának fele, 

Japánnak és Khínának pedig egy harmada protest. lesz. 
Vérmes remények ezek nagyon; talán ha német 

mondana, meg se hallgatnék ; de mert angol (a ki nem-
csak beszél, hanem cselekszik is) mondja : ki tudja nem 
valósulnak-e meg ? 

Annyi bizonyos, hogy ha az érdeklődés a missió 
iránt ügy fokozódik, s a segély úgy növekedik, mint 
csak az utolsó évtized alatt is : akkor az angolok reménye 
beteljesedhetik. 

Az amerikaiak szintén számítgathatnak; mert a 
mult évben már 6 milliót adtak missióra, míg 1875-ben 
ugyanarra még csak 4 milliót adtak. 

Ezzel befejezem missiói közleményeimet, melyek 
— akaratom ellenére — nagyon is hosszura nyúl-
tak. 1 la időm és pénzem volna : akkor e közleménye-
ket részletesebben atdolgozva önálló füzetkében is kiad-
nam, hogy így necsak az előkelő osztály, hanem az 
alsóbb rendű nép is olvashatná, s tanulná meg belőlök, 
hogy ama nemes munkaban csak mi magyarok és a 3 
millió orosz protestáns nem veszünk részt, holott ná-
lunknál sokkal kisebb nemzetek százezrekkel járulnak 
a nagy munkahoz. 

Fájdalom, hogy a magyar protestantismus még 
nem szerepel azon nemzetek soraban, melyek nemcsak 
magukért, hanem másokért is élnek ; nemcsak maguk, 
hanem mások lelki eledeléről is gondoskodnak és a me-
lyek üdvezitőnk szent parancsa szerint hirdetik az evan-
gyeliomot minden népeknek. Mi még nem vagyunk e 
nemzetek soraiban, s egyhamar nem is leszünk. 

De hiszen miért is törekednénk mi erre ? Mi ma-
gunk is gyengék vagyunk s reánk elég teendő vár 
idehaza. Korai, igen korai volna nekünk addig pogány-
missióra gondolnunk, míg kedveseinknek, sajat véreinknek 
esdő szavai meg nem szűnnek, s míg azokat a veszély-
ből ki nem ragadjuk. A mi első teendőnk, kivándorolt 
véreinken segíteni s azokat nemcsak a prot. egyháznak, 
hanem egyúttal drága hazanknak is megmenteni. , Hazai 

missió4, — ez legyen jelszava minden igaz protestáns-
nak ; ezen eszme megtestesitésére törekedjék keblének tel-
jes melegségével minden magyar lutheránus és refor-
mátus. 

Slavóniában és Horvátországban szétszórva élő ma-
gyar véreink esdő szava napról-napra megújulni latszik, 
s mi oly könyörtelenek lennénk-e, hogy megtagadnék 
tőlük a segélyt, melyért oly szívesen esedeznek, s melyre 
— hogy édes hazánk fiai és egyházunk tagjai marad-
hassanak — oly igen nagy szükségük van ? Oh tekints, 
édes atyámfia, szeretettel e szétszórt tagokra, és ne fe-
ledkezzél el ez elhagyatott véreidről még akkor se, ha 
saját sebeid gyógyitgatásával vagy is elfoglalva ! 

Forduljunk szeretetteljes arccal édes testvéreink-
felé, s ha csak egy fillérrel is járuljon minden igaz pro-
testáns a szent ügy oltárához. 

A cseppekből tenger lehet. Ki tudja, a mi filléreink 
is nem növekednek-e forintokra, százakra és ezerekre ? 
Hiszen nemes ügyben megkezdett munkánál nem ma-
rad el az isteni segély és kegyelem. 

Ki hitte volna, hogy a négy amerikai papnöven-
dék által 71 évvel ezelőtt alapított egylet ma milliókat 
adjon missióra? ki hitte volna, hogy a 16 szerény an-
gol lelkész által iSooban alapított egylet ma milliókat 
boldogítson ? és ki mert volna arra gondolni, hogy a 
skót szabad egyház, mely 1843-ban koldusbotot és kol-
dústarisznyát kapott, ma 600.000 forinton felül adjon 
missióra ? Bizonnyal senki sem. Es mégis mindez meg-
történt. 

Járuljunk hát mi is szívvel-lélekkel a missió felse-
géléséhez ; de első sorban sajat véreinknek nyújtsunk se-
gélyt, s ha ők egyik vagy másik egyházba vagy nem-
zetiségbe való beolvadhatás félelmétől rettegtetve hoz-
zánk segélyéit, szabaditásért kiáltanak: nyújtsuk szere-
tettel feléjük karjainkat, tarjuk ki előttük kebelünket és 
hirdessük nekik az örömet, mondván az égi hírnökkel : 
,Ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy örömet, mely 
az egész népnek öröme; mert ma született néktek a 
megtartó, ki az Ú r j é z u s Krisztusi4 

E megtartó, — ki a mi Atyánk és Istenünk, — 
segéljen bennünket nemes törekvésünkben, s adja szent 
áldását már-már megkezdendő munkánkra és annak sze-
retetteljes támogatóira 1 

Fán esik János, 
m i s s i o n á r i u s j e l ö l t . 

I R O D A L O M . 
Lukács Ödön, felsőszabolcsi esperes, lapunk je-

les munkatársa, előfizetési fölhívást bocsájlott ki s kül-
dött be hozzánk templomi használatra irt vasárnapi-, 
ünnepi-, alkalmi imainak egy kötetére, mely tartalmazni 
fog 160—180 imát. Lukács Ödönt ugy is mint költőt, ugy 
is mint egyházi irót ismeri a közönség, ennélfogva jelen 
vállalatát ajánlgatnunk fölösleges. Hisszük, hogy imáival 



is meg fog felelni a közönség várakozásának, s hogy ki 
fogják állni azok a kritikát, amely pedig egy ismert nevü 
iró munkájával szemben kissé talan szigorúbb mértéket 
szokott alkalmazni. Lukács megkisérlette mértékben is 
imákat készíteni, még pedig ugy, hogy a mérték ne 
legyen korlátul az eszmék és érzelmek szabad folyásá-
nak s fölemelkedésének ; sőt néhány ima lesz e kötetben 
egészen rímes versszakokban is. Ugy tapasztalta ugyanis, 
hogy egy-egy versben vagy csak mértékes lábakban 
irt ima — koronként használva — kedvező benyomást 
tesz a gyülekezetre a mellett, hogy elmondásuk alkalmával 
sokkal több buzgóságot és erőt lehet kifejteni. A művet,— 
melynek ara fekete bőrkötésben 2 forint leend, — akár 
előfizetés, akár aláírás altal meg lehet rendelni, csak-
hogy az alairás kötelező erejűnek fog tekintetni. A mű, 
ha az ívek pontosan visszaérkeznek f. évi október 15-ik 
napjára a szerzőhöz Nyíregyházára, 1882. január i-ső 
napján fog szélylyelküldetni. Gyűjtők 10 példány után 
egy tiszteletpéldányt kapnak. 

Népiskolai nevelés tan. Tanitók és tanitóképezdé- j 
szek számára. Irta Dr. Emerícy Géza, tanitók. igazgató. 
Budapest, Dobrowsky és Franké tulajdona. 8-rét, 112 
lap. Ára 90 kr. — E munka — mint az előszóban ol-
vassuk — szerző jobb évi szabad tanításának könyv 
alakjaba öntött eredménye. A nálunk forgalomban lévő 
neveléstani kézikönyvektől főképen abban különbözik, 
hogy folytonos tekintettel van a hazai népnevelési viszo-
nyokra. 

A fővárosi olvasókönyvek közül a 2., 3. és 4-ik 
elemi osztályok számára készültek, uj kiadást értek. Áruk 
24, 28 és 32 kr. Midőn ezen olvasókönyvek első k ia- j 
dasa mult évben megjelent, röviden ismertettük azokat. ; 
jelen második kiadásuk at van dolgozva. Szerkesztették • 
Barna ]., Hajnal A., Sretvizer L. és Steiner I. fővárosi i 
tanitók. Kiadta Dobrowsky és Franké. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Személyi hirek. A szatmárnémeti ref. egyház 
egyik elemi tanitói állomására — mint levelezőnk Írja 
— több mint 20 pályázó közül Vargha Benő, sátoralja-
újhelyi ref. okleveles tanitó választatott meg. — A tornai 
ref. egyházmegye 16 lelkésze közül — mint nekünk 
írják — 10, tagja a megyei bizottságnak, névszerint: 
Vajdnyi Lajos perkupái, Kodi Dániel komjati, Benkő 
Gáspár b.-vendégi, Osváth Illés lenkei, Ragályi Géza, 
szadellői, Lilkó' Béla görgői, Barna Antal körtvélyesi, 
Kapossy György jabloncai, Gyarmathy József jósvafői és 
Péter József szőllősardói lelkészek, kik közül Vajányi, 
Benkő és Lükő a közigazgatási bizottságnak is tagjai. 
— A vámospércsi ref. egyház lelkészévé Nagy Dániel 
derecskei segédlelkész választatott meg szótöbbséggel. 
— A hódmezővásárhelyi ref. egyház — mint levele-
zőnk irja — f. hó 7-kén tanítóknak 41 pályázó közül 
Báihori Sándor nagykárolyi- és Albert József apai taní-

tókat választotta meg. — Boross Mihály, lapunk munka-
társa, a .Fehérvári Híradó* szerkesztője, legközelebb 
fogja megülni Székes Fehérvárott 50 éves irói jubilaeu-
mát. A veterán iró különösen a népies irodalom terén 
szerzett magának kiváló érdemeket. Székesfehérvárott 
mozgalom indult meg a jubilaeum minél méltóbb meg-
ünneplésére. — A halasi ref. gymnasiumba Korda Imrét, 
az „Egyetértés* derék munkatársát — értesülésünk 
szerint — tanárrá választották. — Weber Samu, sze-
pesbélai evang. lelkészt, lapunk derék munkatársát a 
földmivelési miniszter Szepesmegye poprádvölgyi járá-
sára nézve az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bizta 
meg. 

* Zsinati választások. A szatmári ref. egyház-
megye jul. 20-kán tartott közgyűlésén, mint az jelen 
számunkban egy más helyen olvasható, az egyházi 
pótképviselőségre általános többséget senki sem nyer-
vén, uj szavazás rendeltetett el, mely alkalommal — 
értesülésünk szerint — megvalasztatott Szarka Boldi-
zsár tanácsbiró. — A debreceni egyházmegyében — 
mint a Debr. Prot. Lapban olvassuk — rendes képvi-
selőkké megválasztattak : Dávidházi János esperes, Balogh 
Ferenc debreceni hittanár, Bernáth István segédgondnok, 
Simovffy Imre Debrecen város polgármestere; pótkép-
viselőkké : Némethy Lajos debreceni lelkész és Saápy 
Sámuel a debreceni egyház főgondnoka. — A bihari 
egyházmegyében -— értesülésünk szerint — rendes kép-
viselőkké választattak Gaál Imre esperes és Ritoók Zsig 
mond segédgondnok, pótképviselőkké Nagy István nagy-
váradi lelkész és Szűcs Lajos világi tanácsbiró. — A 
nagybányai egyházmegyében — értesülésünk szerint — 
világi rendes képviselővé megválasztatott Ujfalussy 
Miklós segédgondnok, pótképviselővé Nagy Béla; az egy-
házi rendes képviselőségre kijelöltettek : Bencsik István 
újonnan választott esperes, Czelder Márton felsőbanyai 
lelkész és Soltész János ombodi lelkész, az egyházi pót-
képviselőségre Czelder Márton, Soltész János és Gulyás 
La os nagybányai lelkész. — A békésbánáti egyház-
megyében •— mint levelezőnk irja — rendes képviselőkké 
megvalasztattak egyházi részről Szabó János esperes, 
világi részről gr. Rádai Gedeon segédgondnok és Ko-
vács Ferenc tanácsbiró. E g y egyházi rendes- és a két 
pótképviselő nem nyervén általános szavazattöbbséget, 
helyeikre uj választás lesz. — A heves-nagykunsági 
egyházmegyében — mint lapunknak írják — a zsinati 
képviselőkre beérkezett szavazatok felbontására kiküldött 
bizottság f. hó 6-án tett eleget tisztének. Az eredmény 
a következőkben nyilvánult: Az egyházmegye összes 
hitközségeinek 31 szavazatából egyházi részről 27 sza-
vazattal Illyés Bálint kisújszállási lelkész s egyházkerü-
leti aljegyző, 23 szavazattal Székely Károly kunhegyesi 
lelkész és egyházmegyei főjegyző rendes-, Lukács Dá-
niel mezőtúri lelkész és esperes 22 szavazattal pótkép-
viselő lett ; világi részről rendes képviselőknek megvá-
lasztattak : Horthy István segédgondnok az összes 31, 
Balogh István tiszafüredi birtokos és tanácsbiró 29 sza-



vazattal; világi póttagságra általános többséget senki 
sem nyervén, Bárcay Gyula tiszaroffi birtokos, Pólya 
liéla megyei tiszti ügyész és yr. Batthyány József Jász-
Nagykun-Szolnokmegye közelebb leköszönt főispánja 
— mint legtöbb szavazatta! megtiszteltek — uj szavazás 
alá bocsáttattak. — A gömöri ref. egyházmegyének f. 
hó io-kcn Tornallyán tartott rendkívüli közgyűlésében 
— mint nekünk írják — felbontatván a zsinati rendes-
és póttagokra beadott szavazatok, az eredmény követ-
kező : az egyházmegye 43 egyházából beadatott 44 
szavazat ; ebből 43 mai Szentpétery Sámuel pelsőci lel-
kész s kiérdemült esperes egyházi-, 26 tal Csider Károly 
tanácsbiró világi rendes zsinati képviselőkké választattak; 
póttagságra sem egyházi sem világi részről senki se 
nyervén átalános többséget, a legtöbb szavazatot nyert 
egyének, és pedig : egyházi részről Tőrök József esperes 
és Nagy Pál tanácsbiró; világi részről pedig Ragályi 
Gyula és Lőrincy Endre tanácsbirák jelöltettek ki ujabb 
szavazásra ; a szavazatok a szept. 6 án Tornallyán tar-
tandó egyházmegyei gyűlésen fognak felbontatni. — A 
felsőzempléni egyházmegyében, mely a tornaival egy vá-
lasztókerületet képez, — mint nekünk irják — Fejes István 
s.-a.-újhelyi lelkész egyházi rendes-, Dólcus Ernő e. m. 
világi főjegyző pedig világi pótképviselővé választattak. 

>:' Köszönet. A szegedi ref. egyháznak özv. Ur. 
Tóth Józsefné szül. Besnyey Amália, halasi birtokos 
urnő, urasztali díszes keresztelő medencét és kannát 
ajándékozott Midőn e szives adományért, egyházunk 
hálás köszönetét nyilvánosan kifejezem, egyszersmind 
jól esik lelkem örömét ezúttal kijelentenem a fölött, 
hogy újra éledező s nagy jövőre hivatott egyházunkat, 
távollakó hitsorsosink ilyképen is gyámolítani buzgól-
kodnak. Szeged, 1881. aug. 8. Vrarga Pál, ref. lelkész. 

* A tiszai egyh. k. coordinatió tárgyában kikül-
dött nagybizottság, — melynek megbízatása, mint ol-
vasóink tudják, az volt, hogy az esperességek vélemé-
nyeit összeegyeztesse, — jul. 28-án Rozsnyón Czékus 
superintendens és gömöri Szontagh Pál elnöklete alatt 
tartotta meg ülését. Az ülésen mindenekelőtt konstatál-
tátott, hogy az esperességek többsége, 8 közül 6, a 
rendezeti javaslatot nem fogadta el. Ennélfogva a nagy-
bizottság a részletes módosítások megvitatásába nem is 
bocsajtkozolt; hanem azon kérdés felett tanácskozott, 
hogy szükséges-e egy ujabb javaslatot kidolgozni ? S erre 
nézve a bizottsági tagok egyhangúlag odanyilatkoztak, 
hogy miután a jelenleg érvényben lévő Berzevitzy-féle 
rendezetnek némely intézkedései elavultak, abban több 
fontos tárgy, mint például a tanügy és a törvénykezés 
iránt, igen csekély útmutatás foglaltatik, s annak magyar 
példányai teljesen elfogytak : az egyházkerületben egy 
uj, a régi alapon álló, de a mai változott viszonyokra 
tekintettel lévő egyházrendezeti műnek elkészítése el 
nem odazható szükséget képez. Ugyanazért a nagybi-
zottmány elhatározta, hogy azon indítványnyal járul az 
egyházkerületi gyűléshez: intézkedjék az iránt, hogy 
egy ujabb rendezeti javaslat egy uj bizottmány által 
mielőbb kidolgoztassak s szabályszerű köztargyalasnak 

átadassék. Nehogy azonban az ezen mű elkészítésére 
kiküldendő bizottság minden útmutatás és irányelvek 
nélkül járjon el, szükségesnek látná a nagybizottmány, 
hogy az egyházkerületi gyűlés megállapítsa azon főbb 
elveket, a melyek alapján a művet elkészíttetni kívánja ; 
mert ezáltal nemcsak a szerzők munkáját könnyítené 
meg, de a mű ellen tehető lényeges kifogásoknak is 
elejét vévén, annak létrejöttét gyorsítaná. Ennélfogva 
a nagybizottmány az esperességek kiküldötteinek nyilat-
kozatai folytán s az ő hozzájárulásukkal megállapította 
azon főbb elveket, melyeket az egyházkerületi gyűlés 
az egyházrendezet ujabbi elkészítésével megbízandó fér-
fiaknak utasításul adhatna. 

* A dunántúli ref. egyházkerület segélyegylete 
közzé tette évi számadását és 1881. jun. 14-én Pápán 
tartott ülésének jegyzőkönyvét. A számadás egyes ada-
taiból örömmel győződtünk meg az áldásos egylet ed-
digi működésének kielégítő sikere felől. Alapítványokat 
tettek : Pap Gábor püspök és László József főisk. gond-
nok 100—IOO frtot, Horváth Mihály, Vályi Lajos, Kör-
mendy Sándor, Pali Lajos esperesek, Vály Ferenc ta-
nár 50 — 50 frtot ; a tatai egyh. megyei segélyegylet 
tőkésített 20 frtot. Az összes bevétel 595 frt 47 kr. 
volt. Segélyeztetnek : Tany 42 frt 73 krral, D.-Radvány 
45 frt. 85 kr., B.-Keresztúr 8 frt 79 kr., Regmec 40 
krv Gusztáv-Adolf-egylet 34 frt 43 kr., Környe 2 frt 
55 kr., L>.-Szerdahely 90 kr., Slavon missió 49 frt 33 
kr., moldva-oláh missió 25 frt 24 krral. Az összes se-
gély 210 frt 22 kr. 

* Az a.-borsodi ref. tani tóegylet --- mint Foga-
rassi Jenő, egyl. jegyző ludósit bennünket — f. augusz-
tus hó 3., 4-én tartá bizottsági- és közgyűlését a rendes 
helyen Miskolcon. A gyűlésnek, melyen a tagok igen 
szép számmal voltak jelen, számos tárgyai között leg-
nevezetesebbek vol tak: 1. Gecse István elnöknek évi 
jelentése, mely az egyes körök buzgó munkásságáról, a 
körgyüléseken kifejtett tevékenységükről örömmel emlé-
kezik meg. 2. Megrendeltettek az egylet részére Pes-
talozzi „Lénárd és Gertrudja*, Rousseau „Emilje*, 
Belica most megjelent Magyar Nyelvtana ; továbbá a 
Természettudományi Közlöny, Somogymegyei Népisko-
lai Szemle, Aradmegyei Tanügyi Közlöny. 3. Olvasta-
tott az „Alany és állítmány megismertetése a II. osz-
tályban* cimü módszertani pályakérdésre beérkezett 
munkák bírálata. Pályanyertes mű szerzője Fogarassi 
Jenő, ároktői tanitó. 4. Megválasztatott az egyletnek az 
országos tanitói gyűlésre küldendő képviselőjéül Vass 
Endre, miskolci tanitó, azon megbizatással, hogy az or-
szágos tanítói gyűlésen nyújtsa be az egyletnek azon 
kérelmét, miszerint a következő országos tanitói gyűlésre 
a felekezeti képezdék is küldhessenek képviselőt ; továbbá 
hogy a tanitói nyugdíjügy a programmba vétessék fel. 
5. Tárgyaltatott a somogymegyei tanitóegyletnek a f. 
évi október 31-én Debrecenben egybegyűlendő zsinat 
eleibe nyújtandó Emlékirata. Az abban foglalt kérelme-
ket egyletünk is magáévá teszi s az Emlékiratot aláírja 



6. Olvastatott a f.-borsodi ref. tanitóegylet átirata, mely 
a tanitói fizetés hátralékait az adóval együtt akarja be-
hajtatni. Tudomásul vétetett. A gyűlés tárgyai voltak 
még könyvosztás, mulasztások igazolása s más kisebb 
ügyek. 

* A nagykőrösi dunamelléki ref. egyházkerületi 
tanítóképző intézetben tartott elemi tanitóképesitő vizs-
gálatokról Magyar Antal igazgató a következő tudó-
sítást küldte be szerkesztőségünkhöz : Tanintézetünk-
ben az elemi tanitóképesitő vizsgalatok a dunamelléki 
ref. egyházkerületi tanitóképesitő bizottság előtt, Filó 
Lajos ur elnöklete alatt folyó évi julius hó 5-étől 9-éig 
bezárólag tartattak meg. A vizsgálat engedélyezéseért 
38-án küldték be folyamodványukat; ezek közül elúta-
sittatott r, visszalépett 11, és így a vizsgálaton meg-
jelent 26, kik közül 16 itt helyben végezte egy vagy 
több évvel ezelőtt a tanítóképző intézeti tanfolyamot, 
10 másunnan jött ; vallásra nézve közülök 23 református, 
1 ág hitvallású, 1 róm. katholikus és 1 izraelita. A jelöl-
tek, a kik törvényen alapuló rendszabályaink értelmé-
ben mindnyájan legalább egy évet tanítással töltöttek, 
előzőleg írásbeli vizsgálatot tettek ; ezután vizsgálat alá 
vétettek : a vallástudományból, neveléstudományi tantár-
gyakból, gyakorlati tanításból, magyar és német nyelvből, 
földiratból, általános és hazai történetből, alkotmány-
tanból, számtanból, mértanból, természettudományokból, 
gazdaság- és kertészettanból, ének- és zenetanból, raj-
zolás és szépírásból, testgyakorlásból. A vizsgálatok 
eredménye következő : képesittetett 24 tanitó, még pe-
dig jelesen 6, jó osztályzattal 11, elégségesen 7, elég-
telen készültség miatt újra készülésre utasíttatott 2 tanitó. 

* Iskolai értesítések. A rimaszombati egyesült 
prot. gymnasiumban a jövő 1881/3. tanév szept. i-én 
veszi kezdetét. A javitó- s pótvizsgák a tanév megkez-
dése előtt aug. 29—31. napjain tartatnak, a beiratás és 
felvételi vizsgák pedig szept. I—7. napjain. Mindazok, 
kik akár tápdij-, akár tandijelengedésben óhajtanak ré-
szesülni, szegénységi-, és a mult tanév második felében 
nyert iskolai bizonyítványaikkal felszerelt kérvényüket 
még e hó 30 ig nyújtsák be. Tápdíj egész évre: 42 frt, 
ebből ebéd-díj fejében 26 frt, vacsora-díjban 16 frt fize-
tendő. A tanoda zenedéjében zongoratanitásért 20 frt, 
vonóhangszerért 15 frt fizettetik egész évre. A rajz 
mind a hat osztályban kötelezett tantárgy, ezért külön 
tanítási díj nem jár. Mindennemű iskolai díjak két rész-
letben mindenkor a félév elején előre lefizetendők. Közli 
az igazgatóság. — A sárospataki ref. főgymnasiumban a 
pót- és javitó vizsgálatok aug. hó 30. és 31. napjain 
tartatnak meg, következő rendben : aug. 30. d. e. az 
előkészítő-, I. és II. osztályban ; d. u. a III. s IV. osz-
tályban ; aug. 31. az V. és VI. osztályban ; d. u. a VII. 
és VIII. osztályban. A felvételi- s magánvizsgálatok szept. 
1 — 5. napjain tar ta tnak; 6-ikán az i&8ll<iAsk. évnek is-
teni tisztelettel ünnepélyes megnyitása. A gymnasiumra 
előkészítő osztályba oly növendékek vétetnek föl, kik 
8-dik évöket már betöltötték, 11 évesnél nem idősebbek, 

a népiskola harmadik osztályát sikerrel bevégezték s ezt 
isk. bizonyitványnyal, vagy felvételi vizsga útján igazol-
ni képesek. A gymü. első osztalyába fölvételre oly nö-
vendékek jelentkezhetnek, kik 9-ik évöket betöltötték, 
12 évesnél nem idősebbek. Ezektől megkívántatik, hogy 
folyékonyan s értelmesen olvassanak, s hogy a magyar 
nyelvet a népiskolában használt kézikönyv nyomán, 
továbbá a számtani négy alapmíveletet írásban és fej-
ből tudják s hogy előmondás után folyékonyan írjanak. 
Mind az előkészitő-, mind az első osztályba lépni szán-
dékozó növendékek életkora keresztlevéllel, illetőleg hi-
teles születési bizonyitványnyal igazolandó. Az akadémia 
mindhárom szakában a beiratások szept. I—6. napjain 
történnek. Sárospatak, 1881. aug. 5. Az igazgatóság. — 
A nagykőrösi dunamelléki ref. egyházkerületi tanító-
képző intézetben az 1881—82-ik tanév szept. i-én kez-
dődik ; a beiratások, fölvételi-, javitó- és pótvizsgála-
tok szept. 1 — 3-ik napjain lesznek. Fölvétetnek az oly 
ép testű növendékek, kik a 15 évet meghaladták s kik-
nek a magyar nyelv, számtan, földirat és történelem is-
meretében annyi jártasságuk van, a mennyit a gymna-
sium, reál- vagy polgári iskola 4 alsó osztályában taní-
tanak. A belépni kívánó növendék erről vagy nyilvános 
iskolai bizonyítványt tartozik előmutatni vagy fölvételi 
vizsgálatnak tartozik magát alávetnie ; egyszersmind 
igazolni köteles keresztlevéllel életkorát, egy nyilat-
kozattal szülői beleegyezését s orvosi (bélyegmentes) bi-
zonyitványnyal testi épségét. A tápintézet szintén szept. 
i-én nyílik m e g ; tápdíj havonként ebédért és vacsoráért 
5 frt, ebédért 3 f r t ; szegénysorsú, jó magaviseletű, szor-
galmas növendékek díjelengedésben részesülnek. Magyar 
Antal, igazgató. 

* Szerkesztői mondanivalók. N. J. Hozzánk be-
küldött cikkét elolvasván, nagy örömmel győződtünk 
meg a felől, hogy ön nem tartozik azon káplánok közé, 
a kiket Csepeli ur lapunkban — igen helyesen — meg-
támadott. Ha másokban is hasonló véleményt óhajt 
fölébreszteni maga i rán t : helyesen fog cselekedni, ha 
életére vonatkozólag elmondja azon adatokat, melyek 
említett cikkében közölve vannak. Amaz adatok azon-
ban, nagyonis egyéni jellegűek levén, a nagyközön-
ség elé nem valók. S ép ezért cikkét, amelynek kü-
lönben irálya és modora ellen lényegesebb kifogásunk 
nincsen, sajnálatunkra nem közölhetjük s vissza fogjuk 
küldeni. F . E. Arra a cikkre majd felelni fog az, akit 
legközvetlenebbül érdekel. Ha az ön, különben sikerült 
cikkét is közölnők: a polémia nagyon kiszélesednék, 
pedig ön, mint a kinek a journalisztika körü l—tudtunk-
kal — szintén van némi praxisa, tapasztalhatta, hogy 
a polémia egyugyanazon tárgy felett nagyobb adag-
ban, a közönségre nézve nemcsak hogy untató, de eset-
leg boszantó is. írjon tehát ön más tárgyról. Dolgoza-
tait szívesen vesszük. M. P. Levelet irtunk. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tutajdonos: H > r . Z B a l l a - g " ! IL/íHÓX. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
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és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker, Kinizsy-utca 29. sz. I. em, 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 
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. 

Hirdetések dija: 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 

Teljes számú pélcLém.yolsilsia.l mindég szolg-éLlLiatum k̂i-

Amitől régóta szorongó szívvel tartottunk, ím fájdalmas valóra vált! 
Szilassy Aladár ügyvéd barátunktól e hó i8-án délben Gleichenbergből e táv-

iratot kaptuk: ,Aladár ma reggel meghalt. Teteme Füredre szállíttatik." 

Molnár Aladár nincs többé! 
A fájdalom egész tengere fekszik e pár szóban s gyászba borúi szívünk, melyhez 

a kedves lélek annyi év óta hozzá forrott. 
Lelkünk előtt latjuk a gyönge ifjút, ki húsz évvel ezelőtt külföldi útjából isme-

retekkel megrakodva tér vissza az ország fővárosába, hogy itthon dolgozza föl távol vidé-
kek hímporát. Szolgálja a tanügyet, oly lelkesedéssel, annyi tehetséggel, hogy eleve tudtuk 
s mondogattuk: ebből oszlopembere lesz a hazai nevelésügynek! 

Ambitioja már ekkor olyan, melyet Bacon a philosophia ambitiojának nevez: nem 
önző céloknak, hanem egyedül az emberiség fölvilágosodásának s ezzel jólétének emelésére 
szolgál. Nem is lehetett más oly egyénben, ki maga a megtestesült idealizmus, mely soha-
sem csap át szemlélődő tétlenségbe, hanem örökké tevékeny, úgy hogy Molnár Aladár-
nak dicsőséges földi pályafutása fényes tanúbizonyság az isteni hagyomány mellett, hogy 
csakugyan „az ige teremtette a világot.'' 

Alig haladta meg testi szenvedésekkel elárasztott kora ifjúságát, kitartó munkássága 
s oly tehetség, melyet zajosnak nevez a nagy világ: biztosítják számára, hogy aránylag 
rövid időn a hazai művelődés legkiválóbb bajnokává emelkedjék. A szellemi harc küzd-
terére, mely rá nézve diadaljáró aréna volt, épen lapunk hasábjain, egyházpolitikai s tanügyi 
dolgozatokkal vonult be. Majd az egész ország tanügyét rendezi, s midőn lelép a hivatalos 
tevékenység pályájáról, munkakört keres és talál az országházban s a társadalmi életben. 

Önemésztő munkásság, mely szellemi kicsapongásnak is beválnék, jellemzi ez 
utóbbi tevékenységét. Amihez fogott, egész lélekkel tette, s innen a nagy eredmények. 
V alóban, nem panegyris, hanem meggyőződésünk szerint csak a tiszta igazság registrálása, 
hogy annyit talán igen, de nálánál többet soha senki sem tett nevelés- és oktatásügyünk 
emelésére. 

Haló porában is éltetik őt nagy alkotásai, melyek egy fáradhatlan munkás élet 
ércnél maradandóbb emlékoszlopai! 

A nemzeti nagy veszteség mögött háttérbe vonúl az egyéni és családi csapás. 
Nem is emlegetjük, hogy minő drága kincse volt lelkünknek az ő nemes, derék személye. 
Csak egy búcsúszót bocsátunk utána, hogy legyen hírvivője a mi nagy szomorúságunknak. 
Isten veled édes barátunk, ki nekünk oly kedves valál! 

Örök áldás koszorúzza emlékezetét! 

ÓS 



Kivonat 
Pap Gábor dunántúli ref. superint. úr évi jelentéséből. 

(Folytatása és vége.) 

Mi jogainkban vagyunk az ily törvényelle-
nes eljárás által sértve s a törvényt hozott nem-
zet méltóságában van megalázva, mert széttépett 
törvényeinek rongyait dobja arcához, a törvény-
nek minden tartalék nélkül tapodhatására most 
már birói itélet által is feljogosított hatalmas elé-
rus. Ezen itélet óta, a rajtunk lélekhalászás által 
elkövetett sérelmek döbbentő mérvben szaporod-
nak. Érdekes volna az ily sérelmi eseteket össze-
gyűjteni, már csak egyháztörténelmi tekintetekből 
is, hogy illustrálják azon szomorú helyzetet, mely-
ben van még korunkban is hazánkban a jogai-
ban nem védett, a elérus önkényének odadobott 
és sérelmeinek orvoslatát még az igazságszolgál-
tatás termeiben is hiába kereső magyar protes-
táns egyház. A hatalom, az erő, a befolyás a 
clérusnál van s mert potentes potenter agunt, 
eljárásaiban nem ismeri a törvény korlátait, tet-
szése szerint ront keresztül azokon. Ok a sasok, 
kik hatalmuk érzetében fennszárnyalnak; mi va-
gyunk az üldözött columbák, kiket a censura 
még a justitia termében is vexál s kikre a ele- j 
ricalismus még a törvényt is széttépő karmaival 
akkor, ott és ugy csap le, a mikor, a hol és a 
mint neki tetszik, hogy védtelen martalékát szét-
téphesse. 

Superintendensi felhívásomra már érkeztek be 
a plebánusoknak rendszerezett törvényt sértő el-
járásáról hivatalos adatok az imelyi, füzesgyar-
mathi, táci, kálozi, kiskeszii, batthyáni, soponyai 
és tatai egyházakból. Ezek közül itt csak a tatai 
jelentés adatait sorolom fel. A tatai plébános 
1868-ik évben nyolc, 1870-ik évben hat, 1871-
dik évben tíz, 1872-ik évben öt, 1873-ik évben 
kilenc, 1874-ik évben hét, 1875-ik évben tíz, 
1876-ik évben kilenc, 1880-ik évben négy s igy 
az 1868. LIII. t. c. alkotása óta összesen 68 
helvét hitvallású gyermeket keresztelt és anyaköny-
vezett illetéktelenül, és saját beismerése szerint 
hitoktatásban is részeltetett, áldoztatott is, el is 
temetett egyeseket a nélkül, hogy a törvény bün-
tető szigorával sújtatott volna, sőt a tatai járás-
bíróság előtt, eleve megjósolva annak akkor még 
kf sem mondott Ítéletét, védbeszédében fönnen 

hangoztatta, hogy ő püspökének utasítása szerint 
jár el; hogy akkor lenne rendbontó, ha nem annak 
engedelmeskednék s hiszi, hogy mint eddig dia-
dalmasan jött ki az ily harcokból, ugy a jelen 
esetben is övé leend a diadal. S jóslata teljese-
dett : a járásbíróság fölmentette, s a panaszt emelt 
reformált lelkésztől még a szóihatás jogát is meg-
tagadta, felebbezését elvetette. De a tatai ügy-
ben felebbezett a királyi ügyész s bár azóta már 
hónapok folytak le, a királyi tábla még mindig 
késik az itélet meghozatalával. 

Elismeréssel kell itt kiemelnem a tatai refor-
mált lelkésznek azon érdemét, hogy szemben az 
egyházunk tagjait ragadozó plébániával, kitéve 
önmagát az anyagi javakban károsodhatás lehe-
tőségének, valódi pásztori hűséggel és éberség-
gel őrködik a krisztusi nyájnak fenyegetett hívei 
fölött, s nemcsak akarat, hanem apostoli buzgóság, 
erély és képesség is van benne arra, hogy egy-
házunknak fenyegetett érdekeit megvédelmezze. 

A királyi tábla tanácsa által a soproni eset-
ben hozott itélet három millió protestánsban 
rendítette meg azon hitet, hogy számithat törvény 
által biztosított, különben is kevés s a vallási 
egyenjogúság követelményeit ki nem elégítő jo-
gainak védelmére, s a hírlapokban folytatott éles, 
de a jogvédelem teréről is leszorított protestan-
tismusnak méltó elkeseredése által teljesen iga-
zolt csatározások után, f. évi március hó 12-ik 
napján a helvét és ágostai hitvallású evangélikusok 
közös tanácskozásra gyűltek össze Budapesten a 
reformált egyház tanácstermében, s együttesen 
intéztek feliratot ugy a m. kormányhoz, mint a 
képviselőházhoz, melyben azt kérik, hogy a félre-
magyarázásra tért nyitó homály eloszlathatása 
végett az 1879. XL. t. c. 53-ik §-a szövegez-
tessék újra, s az a lelkész, — ki más keresztyén 
vallásfelekezethez tartozó egyént keresztel meg, 
s az erről fölvett jegyzéket az illetékes lelkészi 
hivatalnak, ez által leendő anyakönyvezés végett 
azonnal és hivatalból meg nem küldi, — ugyanazon 
büntetéssel sujtassék, a minő van kiszabva arra, 
ki más felekezetbelit életkora 18-ik évének be-
töltése előtt az 1868. LIII. t. c. 12-ik §-a elle-
nére egyházába fölvesz. 

Azóta a római egyház püspöki kara is tanács-
kozott s bár tanácskozásai nem voltak nyilvánosak, 
mégis a szárnyaló hírek szerint a kormányhoz 



intézett emlékirat lett annak eredménye, melyben 
azt kérik, hogy legyen irányadó jövőre a kir. 
tábla Ítélete, mi más szavakkal annyit tesz, hogy 
legyen szabad ezentúl is ellenünk indított hadjá-
ratuknak büntetés nélkül folytathatása. 

En bízom a törvényhozók és a kormány 
bölcseségében, igazságosságában, jogérzetében és 
hazaszeretetében; bízom abban, hogy törvény által 
s az előre haladó kor kívánalmainak megfelelő-
leg rendelkeznek és szabályozzak a felekezetközi 
viszonyokat s nem engedik, hogy a felekezetek 
egymással szemben azon természeti állapotban 
legyenek, melyben az erősé a diadal s a gyen-
gébb fél védetlenül dobatik oda az egyenlőtlen 
küzdelemben az erősebb télnek martalékául. 

Nem hagyhatom itt emlitetlenül, hogy a ta-
tai plebánus, ki a fölebb közölt adatokbol látha-
tólag épen nem excellál a haza törvényei iránti 
tiszteletben, a tatai helv. hitv. lelkészt mint tör-
vénysértőt, csendháborítót panaszolta be püspöke 
általi közvetitettségben azért, hogy reformált apa 
és róm. kath. anya közt az 1868. LIII. t. c. 
szentesítése előtt kötött vegyes házasságból 1869-
dik évben született fiúgyermeket, habár az apa 
reversálist adott, még pedig a házassági szerző-
désben, s a fiu a róm. egyház hitelveiben növel-
tetett és már áldozott is, mégis az anya halála 
után kivétetvén az az apa által a róm. kath. iskolá-
ból, fölvette azt a helv. hitv. iskolába, és ott hitok-
tatásban részesiti. E följelentésből, — melyet a püs-
pöki kisérő levél támogat, — világosan kitűnik, 
hogy a clérus az 1868-ik évi LIII. t. c. előtt 
kötött vegyes házasságokban a felektől kicsikart 
reversalisokat érvényesekül kívánja tekinteni, ha-
bár nem tudnak is idézni orsz. törvényt, mely 
azok érvényességét sanctionálta volna, s az 1868. 
LIII. t. c. határozottan kijelenti, hogy azok ezentúl 
is érvénytelenek. Ez az „ezentúl is" megértethetné 
a váciemelőkkel, hogy ezelőtt is érvénytelenek 
voltak azok. Hivatkozik a följelentés az 1790/1. 
XXVI. t. cikknek az azt alkotók figyelmét tán 
ki is került azon distinctiójára, hogy míg ott, hol 
az apa római katholikus, határozottan jelenti, 
hogy „proles illius religionem sequantur": addig, 
ha az apa protestáns, csak megengedi, hogy 
„proles masculae patris religionem sequi possint", 
s ebből okoskodva azt következteti, hogy csak 
is követhetik, de nem kötelesek azt követni, és 

ha az apa téritvényadás által lemondott a tör-
vény által engedélyezett jogáról, akkor nem is 
követhetik, s ha az ily fiút a protestáns lelkész 
mégis hitoktatásban részesiti, ez által törvénysér-
tést követ el. 

Tekintettel arra, hogy e följelentés a püs-
pökök conferentiája után püspöki úton, püs-
pöki támogatással terjesztetett fel a cult.-mi-
nisteriumhoz: igen valószínű, hogy ezen irányban 
is actióra határozta el magát a clérus, s az ed-
digi előzmények után számit és tán nem is alap-
talanul arra, hogy talál oly kir. táblai birói ta-
nácsot, mely — ha ily esetekben a helvét hit-
vallású lelkeszt bevádolják — az 1790/1. XXVI. 
t. cikknek ily értelmezése mellett a bevád-
lottat még el is ítéli. En már azon is megütköz-
tem, hogy e följelentést véleményezés végett min-
den észrevétel nélkül hozzám tette át a cultus-
ministerium a helyett, hogy följelentő plebánust, — 
ki önmaga beismeri, hogy a reformált apának 
figyermekét nemcsak megkeresztelte és anya-
könyvezte illetéktelenül, hanem a hitben is ok-
tatta s meg is áldoztatta, — mint törvénysértőt 
utasította volna rendre s az ország törvényeinek 
tiszteletben tartására. En a tatai ref. lelkész eljárá-
sát helyeselve, annak törvényességét igazolva s 
azon kijelentéssel terjesztettem föl, illetőleg vissza 
az iratokat, hogy a tatai helv. hitv. lelkészi hiva-
tal utasítva lett általam, még pedig felelősség terhe 
alatt, a fiúnak hitelveinkben oktatására, mint szintén 
arra is, hogy azt iskolánkból kiragadtatni ne en-
gedje. Ez az ügy fel van véve a tárgysorozatba, 
s majd ha ott előjön, kérni fogom eljárásom fe-
lett az egyh. kerület Ítéletét, annyival inkább, mert 
a clérus eljárásában rendszer van, minden lépést 
eleve kiszámítva tesznek s igy félni lehet attól, 
hogy ez az eset nem marad elszigetelten, hasonló 
esetek több egyházainkban merülhetnek föl s az 
egyh kerületnek Ítélete irányadóul szolgálhat ily 
esetekben a lelkészi karnak. 

Hogy rendszeres támadást intéz ellenünk a 
clérus s a törvény védő piizsa alól még akkor 
is ki akarja szorítani a protestantismust, ha a 
törvény szavai minden félremagyarázhatást ki-
zárólag világosak: ez kitűnik abból is, hogy oly 
birtokok után, melyek valaha róm. katholikusok 
tulajdonai voltak s a canonica visitátió által föl-
vétettek, még azon esetben is követeli az egy-
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házi és iskolai tartozásokat (papbér stb.), ha azok 
most már protestánsok birtokában vannak s igy 
a protestánsokat a római egyház érdekében és 
céljára meg akarja adóztatni, sőt egyes helye-
ken a félrevezetett törvényhatóságoknak segé-
lyével (de a mely törvényhatóságok állítólag a 
cultus-ministeriumból kibocsátott, törvénybe üt-
köző intézmény által vezettettek félre) már meg 
is adóztatta. S ha kellő eréllyel és ismét az ágos-
tai hitvallású testvérekkel együttesen föl nem lé-
pünk : ki vagyunk téve azon lehetőségnek, hogy 
az államilag soha nem dotált s igy összes egy-
házi és iskolai terheit saját erejéből fedező pro-
testáns egyház -tagjai, még pedig mindannyian, 
nemcsak az államnak, nemcsak saját egyházuk-
nak, hanem a vesztökre törő római egyház pap-
ságának is adófizetőivé törpittetnek; mert hazánk-
ban aligha van csak egy talpalatnyi föld is, mely-
ről be ne lehetne bizonyítani azt, hogy valaha 
volt az is róm. kath. ember birtokában, s mint 
ilyen a canonica visitatióban fölvétethetett. 

A tatai egyházmegye által egyik Esztergom-
megyei községből nálam is jelentetett be ily köve-
telés. Én azonnal átírtam Esztergom-vármegyének 
főispáni hivatalához, idéztem átiratomban az 
1790/1 XXVI. t. c, 6-ik pontja alatt olvasható 
s idevonatkozó ezen törvényt: „Solutio Stolae 
aut Lecticalis hactenus per Evangelícos Parochis 
Catholicis et Ludimagístris aut aliis Ecclesiae Ser-
vítoribus, seu in naturalibus, seu in laboribus prae-
stita, in posterum ex integro cesset, et a tri-
mestri publicationis Articulorum praesentis Dietae 
computando, nuspiam amplius exigi valeat, nisi 
Evangelici opera dictorum Parochorum sponte usi 
fuerint, quo casu pro illis actibus Stolam cum 
Catholicis aequalem deponere tenebuntur. Ouae-
nam autem modo Catholicis Parochis pro amis-
sis hisce redditibus resarcitio praestanda sít ? de-
super Consilium Locumtenentiale audietur, una 
vero illis significabitur; nunquam Suam Maiestatem 
ad id accessuram, ut huius Indemnisationís titulo 
aut contribuentí Populo, aut aerarío Regio Ca-
merali quidpíam oneris adcrescat. Occasíone au-
tem erectionis aut reparationis Templorum, 
Parochiarum aut Scholarum nec Catholica Plebs 
Evangelicis nec Evangelica Plebs Catholicis ma-
nuales aut currules operas dare obligetur, eate-
nusque íniti Contractus pro cassatís habeantur." 

E törvényre hivatkozással fölkértem Esztergom-
vármegyének főispáni hivatalát, a római egyház 
által annak előnyére megadóztatni szándékolt hel-
vét hitvallású birtokosoknak a törvény védelme alá 
helyezésére, az ellenök megindított és tán a köz-
igazgatási tisztviselőknek is segédkezésével foly-
tatott zaklató eljárásnak azonnal beszüntetésére. 
Átiratomra az alispán válaszolt s e válasz eluta-
sító. Flagrans vallási sérelmet képez, épen ezért 
fölvettem a tárgysorozatba, annyival inkább, 
mert az alispán, elutasító válaszában a m. kir. val-
lás- és közoktatásügyi ministeríumnak Párkány 
község költségvetése tárgyában 1875-ik évi ok-
tóber 2-án 46813. sz. a. kelt intézvényének ezen 
passusára hivatkozik: „ha a canonica visitatió-
ban a papi illetmények fizetésére a telkek van-
nak kötelezve: ugy a telektulajdonos — legyen 
az bármely vallású — a római katholikus papi 
illetmények fizetésére köteleztetik/ 

Hogy felelős minister alkotmányos államban 
ily törvénybe ütköző intézményt bocsátott ki, azt 
csak azért hiszem el, mert egy vármegyének első 
tisztviselője az intézmény keltének, számának, az 
ügynek, melyben kibocsáttatott, megnevezésével hi-

1 vatkozik arra. Nekünk azonban ezen intézménnyel 
szemben hallgatnunk nem lehet, nem szabad, ha-
csak a férgeknél is alábbvalók nem akarunk lenni, 
mert életjogánál fogva az is védi magát eltapodója 

: ellen. Epen 'ez az oka, hogy ebben az ügyben 
nem irtam fel a cultus-ministeriumhoz, mert ezen 
sérelmünk forrása épen ©tt veszi eredetét s fájón 
kell éreznünk, hogy bár feledhetetlen B Eötvös 
korából volt már a cultus-ministerium előtt ily 
ügyben praecedens: nem azt vette zsinórmértékül, 
hanem új útat, még pedig a törvény romjain 
tört magának. Nem hiszem, nem hihetem, hogy 
ez az intézvény a ministeri tanács helyeslésével 
lett volna kibocsátva. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

— 6. közlemény. — 

60) A Selmecbányái ág. n. ev. kerül, lyceum érte-
sítője. Igazgató Breznyik János. Értekezés : A lyceum-
mal kapcsolatosan felallitandó tanítóképzőnek tervezete. 
Tanulók sz. 332. A bányakeruleti superintendentia mult 
évi okt. hóban Budapesten tartott közgyűlése elhatá-



rozván egy, a szarvasihoz hasonló képezdének Selmecen 
való felállítását, a selmeci lyceum tanari karat megbízta, 
erre vonatkozólag egy tervezet készítésével. A terve-
zetet, mely az értesítőben közöltetik, a tanári kar meg-
bízásából Hándel Vilmos lelkész és tanár készítette el, 
aki Németországban a tanitóképezdéket és népiskolákat 
különösen tanulmanyozta. A tervezet szerint két tan-
erőre lesz szükség. A képezde első osztályát már a 
jövő tanévben meg fogják nyitni. 

61) A Selmecbányái kir. kath. nagygymnasium ér-
tesítője. Igazgató Müllner Pál. Értekezés : Az emlékező 
tehetségről, Szlamka Elektől. Tanulok sz. 195. A se-
gélyző-egyesület egy év óta all fenn s már is 17 tanu-
lót részesített élelmezésben. 

62) A somorjai allamilag segélyzett polgári fiu és 
felső leányiskola 9-dik értesítője. Igazgató Steierlein 
Gábor. A polgári fiúiskola négy osztályú, a leányiskola 
két osztályú. Növendékek sz. 78. 

63) A dunántúli ág. h. ev. egyházkerületi soproni 
lyceum tudósitványa. Igazgató Müllner Mátyás. Tanu-
lók sz. a gymnasiumban 382, kik közül 305 magyar 
anyanyelvű; a bölcsészet-theologiai intézetben 16. A 
kiscelli volt mészáros-céh 462 frtnyi vagyonát tápinté-
zeti alapítványul átengedte. Néhai Csaplovics Dániel 
ezer frtos ösztöndíj-alapitvanya az intézet pénztárába 
befolyt. A tanári nyugdíj-alap jelenleg 32927 frtból áll. 
A nyugdíjasok száma 3. 

64) A soproni ág. h. ev. kerületi tanítóképezde 
tudósitványa. Igazgató Király József Pál. Tanulók sz. 
52, a két osztályú gyakorló iskolaban 34. A képezdei 
tanulók mindnyájan az intézetben laktak. A praeparan- [ 
disták a lyceumi tanulókkal együttesen Gusztáv-Adolf-
fiókegyletet alakítottak. A selyemhernyó-tenyésztés elmé-
letileg és gyakorlatilag taníttatott. 

65) A szabadkai városi főgymnasium értesitvénye. 
Igazgató Jámbor Pál. Értekezés : Cicero, Jámbor Páltól, 
fanul ók sz. 417. Egy párhuzamos osztály. A tornászat 

alapos tanításához szükséges eszközök beszereztettek s 
rendes tornatanár választatott. 

66) A szakolcai kir. kath. algymnasium értesítője. 
Igazgató Lukavszky Alajos. Értekezés: Szakolca város 
múltjára vonatkozó levéltári adatok, Eranzen Alajostól. 
Tanulók sz. 99. A segély-egylet hat évi fennallasa óta 
3850 Irtnyi tőkét szerzett s 1556 frtot fordított segé-
lyezésre. 

67) A békési ág. h. ev. egyházmegye patronátusa 
alatt álló szarvasi főgymnasium évi jelentése. Igazgató 
Tatay István. Értekezés: Költészettani tankönyvek fő-
gymnasiumunkban, Moravcsik Gézától. Tanulók sz. az 
év végén 512, kik közül 200 ag. h., 117 zsidó, 104 r. 
kath. A három alsó osztály túlzsúfolt. Az i-ső osztály-
ban a tanulók sz. 91. Érettségi vizsgára 5 I - e n jelent- | 
keztek s mindannyian képesittettek. Az érettek közül 
1 i-en a gazdasági, 8 an a jogi palyara szándékoztak J 
lépni. 

68) A szászrégeni ev. alreálgymnasiuin és az ezzel 

egybekötött tanintézetek értesítője. Német nyelven. 
Igazgató Hellwig Vilmos. Értekezés: Beitráge, welche 
C. J. Caesar in seinen Commentarien »De Bello Gallico* 
zur Ethnologie der Germanen liefert, Böhxn Dávidtól. 
Tanulók sz. a reálgymnasiumban, elemi- és leányiskolában 
összesen 545, kik közül 71 magyar. A zsidó — elég 
helytelenül — mint külön nemzetiség van folvéve. A 
könyvtár szamara egyetlen egy magyar könyvet sem 
vásárolták; ajándékul azonban több magyar könyvet 
elfogadott az intézet. 

69) A szatmári kir. kath. főgymnasium értesítője. 
Igazgató Hehelein Karoly. Tanulók sz. 360. 

70) A Szeged városi nyilv. polgári fiiskola 8-dik 
évi értesítője. Igazgató Nagy János. Növendékek sz. 
230, kik közül 173 magyar, 54 német anyanyelvű. Az 
intézetben, nyolc évi fennállása óta még ennyi tanuló 
nem volt Az i-só osztályba 103-an vétettek föl. Ha a 
jövő tanévben is ily népes lesz az i-ső osztály: akkor 
egy párhuzamos osztályt fognak a mellett felallitani. A 
felsőbb osztályokban a létszám emelkedett ugyan, de 
még mindig aránytalanul csekély az alsóbb osztálybeliek 
létszámához képest. A 6-dik osztalyban 7-en voltak. 
Az ifjúsági könyvtár alapja megvettetett. 

71) A Szeged-felsővárosi községi elemi népiskola 
fi- és leánytanulóinak érdemsorozata. Igazgató Tóth 
Károly, lírtekezés : Tapasztalatok a népnevelés meze-
jén, Kövessy Gyulától. Növendékek sz. 945 ; az ismétlő 
iskolában 137. 

72) A szélcelgudvarhelyi, ev. ref. collegium értesí-
tője. Igazgató Bod Károly, tanvezető Gönci Lajos. Ta-
nulók sz. az elemi iskolában 123, a gymnasiumban 177, 
összesen 300. A collegium alaptőkéje 5000 frttal gya-
rapodott s így ma megközelíti a 200 ezer frtot. A Bot-
táné-féle palyadíj-alapitvány folyóvá tétetett. A szülők-
nek szóló iskolai tudósításokat itt is életbeléptették. A 
testgyakorlás a 7. és 8. osztályokra nézve szintén kö-
telező tantárgygyá tétetett. Az 5. és 6. osztályosokat 
is magántanitói felügyelet alá helyezték. Mint az elöl-
járóságnak méltánylást érdemlő humánus tettét fölemlít-
jük, hogy Kiss P'erenc tanárt, ki 36 év óta szolgál, 
lakásának és fizetésének meghagyása mellett, a tanítás 
alól egy évre fölmentette. 

73) A székesfehérvári államilag segély zett községi 
főreáliskola évi értesítője. Igazgató Valkovszky Miklós. 
Plrtekezés : A paránvsúlyok és fajmelegek közötti össze-
függésről s azok jelentőségéről a vegytanban, Potásy 
Jánostól. Tanulók sz. az év végén 108, kik közül 58 
zsidó, 47 r. kath. Az intézet hat osztályból áll. A ta-
nárok közül irodalmi téren is működtek : Bod Lajos, 
Borostyán Sándor, Dr. Halász Ignác, Potásy János és 
Székely Salamon. 

74) A székesfehérvári kereskedő-társulat altal fenn-
tartott és allamilag segélyzett kereskedelmi középtanoda 
és a vele egybekapcsolt vasárnapi iskola értesítője. Igaz-
gató Berndorfer Kálmán. Tanulók sz. 27. kik közül 17 
zsidó ; a vasárnapi iskolaban 80. A közoktatási mi-



niszter hét év óta évi ezer frtnyi segélyben részesité az 
intézetet; a lefolyt évben pedig a kereskedelmi minisz-
ter is évi ezer frtnyi államsegélyt biztosítván az intézet 
számára, ez által annak fennmaradása lehetővé valt. Egy, 
az intézet céljaira szolgáló árúgyüjtemény alapját a ke-
resk. tarsulat megvetette. Az ifjúság körében önképző 
alakult. 

75) A szombathelyi kir. kath. főgymnasium értesit-
vénye. Igazgató Dr. Kunc Adolf. Értekezések : Questi-
ones perpetuae és a bűnügyi perrendtartás, Burány 
Gergelytől. A congruens számok és az első fokú con-
gruentiák, Edelmann Sebőtok Tanulók sz. 439 ; az i-ső 
osztályban 100. 

76) A szombathelyi államilag segélyzett polgári 1 

leányiskola 5-dik értesitője Igazgató Palffy Boldizsár. | 
Értekezés : A magyar irodalom fejlődéséről, különös 
tekintettel az okokra és művekre, melyek a fejlődés 
stádiumát előkészítették, Ballagi Máriától. Növendékek 
sz. 81, kik közül 44 zsidó, 33 r. kath. A tanitói kar a 
tornászát kötelező tanítása érdekében megtette a szük-
séges lépéseket. 

Ref. néptanítók gyűlése Budapesten. 
A legközelebbi zsinat eredménye elé nemcsak a 

lelkészi-, hanem a tanitói kar is kiváló érdeklődéssel te-
kint. A tanitók fel akarják használni e ritkán kínálkozó 
alkalmat arra, hogy a megváltozott viszonyokkal számot 
vetve kellő tisztelettel és nyiltan elmondják nézetűket 
saját helyzetükre s általaban a népoktatasügyre vonatko-
zólag ; rámutassanak azon követelményekre, melyeket a 
protestáns egyhazaktól iskolai ügyekben a mai kor-
szellem vár. 

Három éve annak, hogy e tekintetben a néptaní-
tók körében többé-kevésbé élénk mozgalom tapasztal-
ható. Folyó évi augusztus hó 12-én s következő nap-
jain Budapesten az országházban, szintén e célból gyűl-
tek össze tanácskozasra. A jelenvoltak részint ref. tanitó-
egyletek hivatalos képviselői, részint az ügy iránt ér-
deklődő tanférfiak valának. Ez utóbbi rovatba sorolha 
tók pl. dr. Ballagi Mór, dr. Kiss Aron, dr. Göoz József 
Budapestről, Vargha István N.-Kőrösről stb'; mint egy-
leti képviselők pedig a következők jelentek meg : az 
érmelléki ref. tanitóegylet részéről Szoboszlay D. Sán-
dor, debreceni ref. e. m. tanitóegylet Varga Sándor, 
beregmegyei ref. t. e. Háda Sándor, alsó-baranya-bácsi 
ref. e. m. tantest. Filep Endre, belső-somogyi ref. e. 
m. tan. egyl. Szalóky Dániel, barsi h. h. tan. egylet 
Kutassy Dénes, kecskeméti ref. e. megyei t. e. Nyújtó 
Pál, gömöri ref. tan. egyl. Fülöp Benjámin, m.irama-
ros-ugocsai ref. egyh. m. Tóth János, alsó-baranya-bácsi 
ref. e. m. Filep Endre, alsó-borsodi ref. e. m. Vass 
Endre, külső-somogyi ref. e. m. Becsák Károly, pesti 
ref. e. m. Machik Gyula, a.-szabolcs-hajdúmegyei ref. 
t. egyl. Sólyom Antal, felső-szabolcs-kisvárdai tan. kör 
Tóth János, nyiregyházvidéki tan. kör Horváth István, 

veszprémi ref. e. rn. tan. egyl. Száz Ferenc, felső-zemp-
léni ref. tan. egyl. Tóth Lajos, pápavidéki ref. tanitók 
köre Halasi István, f.-baranyai ref. tan. egyl. F e j e s 

Zsigmond, vértesaljavidéki ref. tanitók köre Huszár 
Karoly, gömöri ref tan. egyl. Lenkey János, tatai 
h. h. e. megyei tan. egyl. Mohácsi János és Lázár 
Antal, tolnai ref. tanitóegyl. Dúzs Sámuel, debre-
ceni ref. tan. egyl. Papp Péter, tornai ref. tanitóegyl. 
Hédervári Bertalan, debreceni ref. tan. test. elnöke 
Herceg János, ungvár-kaposvidéki ref. egyl. Laky Jó-
zsef, bihari ref. tan. egyl. Bokros István, felső-borsodi 
ref. tan. test. Tóth Bertalan, nagyszalontai ref. e. m. 
tan. egyl. Boros Mihály, alsó-zempléni ref. e. m. tan. 
egyl. Bartha János, nagybányai ref. e. m. tan. egyl. 
Szabó Albert, tatai h. h. e. m. tan. egyl. Katona Jó-
zsef és Lakatos Karoly, alsó-szabolcs-hajdúkenileti Simon 
Károly és Kovács Lajos, debreceni ref e. megye Sapi 
Lajos, bátorkeszi ref. tan. Nemesik Dániel. 

A gyűlésen jelenvoltak a hozott határozat értel-
mében tanacskozásra és szavazásra mindannyian feljo-
gosittattak. A gyűlés dr. Ballagi Mórt nagy lelkesedés-
sel elnöknek kialtotta ki. Ballagi azonban, mint kijelenté, 
épen az ügy érdekében nem fogadta el e megtiszteltetést. 
Nem fogadhatom el — úgymond, — mert a tárgyhoz 
egyszer-másszor magam is hozzá kivánok szólani s nem 
akarom, hogy ebben az elnöki tiszt akadályozzon. A 
gyűlés ez okot helyeselvén, dr. Ballagi Mórt az ér-
tekezlet tartamára tiszteletbeli elnöki címmel ruházta 
föl, s az elnöki szék elfoglalására Szalóky Dánielt, a 
jegyzői toll kezelésére pedig Fejes Zsigmondot és Hor-
váth Istvánt kérte fel. 

Az alakulás ekként megtörténvén, részletes vitat-
kozás alapjául a somogyi tanitók emlékirata fogadtatott 
el. A javáslat altalános részéből főleg a tanitó és lel-
kész közötti viszony szabalyozasára vonatkozó szakasz 
szolgáltatott alkalmat élénk vitara. E részt többen ki-
hagyatni kérték. Dr. Ballagi Mór átgondolt s ügysze-
retetre valló beszédben kifejté, hogy a lelkész felügye-
letére nagyobb szükség van, mint némely, kivált értel-
metlen iskolaszéki tag beavatkozására. Dr. Göó'z I. 
a szakasz lényegét okvetlenül fenn akarja tartani. Sze-
rinte arról van szó, hogy a tanítónak sajat szakjá-
ban a tanügy terén nagyobb önállóság biztosittas-
sék, hogy a tanitó az iskolai ügyekért méltán legyen 
felelős; ez pedig csak akkor történhetik, ha ez ügyek ve-
zetésében ő mint főintéző szerepel. Ma a dolog nem 
így áll. Megkívánják ugyan tőle iskolajában a törvény-
szerű eredményt, az eszközökre vonatkozólag azonban 
alig van szava. A lelkészi kar a paedagogia terén nem 
szakavatott s így nem is kívánhatjuk tőle, hogy helye-
sen Ítélje meg az iskolai életnek a korszellem által 
parancsolt szükségleteit s ez az oka annak, hogy isko-
lai dolgokban legjobb akarata mellett sem adhat szak-
avatott jelentést. Indítványozza, hogy e szakasz, a lel-
készekre való hivatkozás nélkül ugy formuláztassék, 
hogy kifejezze a következőket: „a tanitó, tanügyi dol 



gokban első sorban intéző s mint ilyen hivataláért 
első sorban felelős.' Eejes Zs. Göőz indítványát pár-
tolja. Többeknek jobbadán pártoló nyilatkozata után, 
dr. Ballagi ezen szövegezést a jánl ja: , a tanitó és lel-
kész közötti viszony, az iskolai nevelés, a tanitói tekin-
tély és önállóság követelménye szerint oly módon 
állapíttassék meg, hogy az a kölcsönösség elvének meg-
feleljen.' E javaslat elfogadtatván, a többi tételeknek 
gondos előkészítésére s a tanitó-egyletek beküldött véle-
ményével való összeegyeztetésére egy 11 tagból álló bi-
zottság küldetett ki. 

Miután a bizottság jól meghányta-vetette a dolgot, 
a folytatólagos 2-ik és 3-ik közgyűlésen következő meg-
állapodások jöttek létre : 

1. A confirmándusok elkészítése és az ism. isko-
lások vallásbeli oktatása a lelkészi kar tisztévé tétessék. 

2. A tanitók templomi predikálásra nem kötelez-
hetők. A lelkipásztor gátoltatása esetén legyen elég, ha 
a tanitó a gyülekezetben könyörgést mond. 

3. A templomi énekek kiválasztása kizárólag az 
énekvezető tanitó joga legyen. 

4. Temetések alkalmával az utcán és úton való 
éneklés lehetőleg hagyassék el s legyen elég, ha a kán-
tor a háznál, templomban és temetőben énekel. 

5. A rendes tanitói állomások betöltését, az isko-
szék közvetítésével, az egyháztanács nyilt pályázat utján 
eszközölje. 

6. Az ugynev. academica promótiók töröltessenek 
el s mint állandó tanitói állomások szerveztessenek. 

7. A rendes tanitói fizetés minimuma 400 frt le-
gyen. Az ism. iskolások tanitasáért a tanórak számához 
mért külön fizetés állapítandó meg. E fizetés 50 forint-
nál kevesebb nem lehet. A kántori és orgonistái szol-
galatokért megfelelő külön fizetés adassék. A halott-
kikisérési stóla legalabb 1 frtban allapitandó meg. 

A segédtanítónak fizetése, alkalmas lakáson v a g y 
megfe le lő lakbéren kivül, ha élelmezést kap, l ega labb 
IOO frt, é le lmezés nélkül pedig 200 frt l egyen . 

Az eddig megállapított fizetések alabb nem szál-
líthatók. 

8. A tanitó készpénzbeli fizetése évnegyedenként, 
terménybeli illetménye pedig időszerűieg, pontosan s 
az egyház előljarósága altal legyen kiszolgáltatva. Óhaj-
tandó, hogy ott, a hol a körülmények megengedik, a 
tandíj eltöröltessék s az iskolázás ingyenes legyen. 

y. Az egyh. kerület részére nyújtott allami segély-
ből évről-évre azon munkára képtelen és segélyre szo-
rult tanitók, illetve azoknak özvegyei és árvái is része-
sitendők, kik önhibajokon kivül vesztik el az allami ta-
nitói nyugdíjintézethez való jogosultságukat. E rovat alá 
sorozandók azon tanitók özvegyei és árvái is, a kik az 
országos nyugdíjintézetből csak végkielégítést kaphattak. 

IO. A tanító rendes tagja legyen az iskolaszék-
nek. A hol több tanitó van, ott a tanitó-testület kebelé-
ből válasszon iskolaszéki tagot, még pedig minden öt 
tanítóra egyet-egyet. 

11. A tanitó az egyháztanácsnak is rendes alkotó 
tagja legyen. A több tanítóval biró iskoláknál a tanitó-
testület annyi tanítót válasszon be az egyháztanácsba, 
a hány rendes lelkésze van az egyháznak. 

12. Az egyházmegyei közgyűlésbe a tanitók két 
képviselőt küldjenek; ezek aztán az e. megyei törvény-
széknek is rendes tagjai legyenek. 

13. Az egyh. megyei tanügyi bizottmány 1
3-ad rész-

ben az e. megyei tanitó-testület által választandó taní-
tókból álljon. 

14. Az egyházkerületi közgyűlésre is válasszon egy 
rendes tagot az e. megye, tanító-képviselői közül. 

15. Az egyh. kerületi tanitó-képviselő az e. ke-
rületi törvényszéknek is rendes tagja legyen. 

16. Az egyházkerületi tanügyi bizottmány '/^-ad 
része tanítókból álljon. Ezeket az e. kerület valassza a 
kerületi tanitó-képviselők közül. 

17. Az egyetemes tanügyi bizottmányba, valamint 
a konventbe és zsinatra is két-két tanítót válasszon az 
egyh. kerület, a kerületi tanitó-képviselők közül. 

Az e. megyei-, kerületi-, konventi- és zsinati tanitó-
képviselők költségei az illető egyházhatóságok pénztá-
raiból fedeztessenek, hasonlóan a többi képviselőkhöz. 

18. Iskolai körfelügyelőt mindég a tanügyi biz. aján-
lottai közül válasszon az e. megyei közgyűlés. 

A körfelügyelők iskolavizsgálatán, valamint az es-
peresek által a can. visít, alkalmával tartatni szokott is-
kolai vizsgálatokon is mindég jelen legyen egy tanitó. 

19. A tanitók vagy iskolájuk ellen netán kikül-
dendő vizsgáló bizottság \ ; !-ad részben tanítókból álljon. 

20. A jul. és aug. havi szünidők mindenütt fenn-
tartassanak, s általában az iskolaszék a szünidő kiszabá-
sánál az orsz. népoktatási törvény értelmében járjon el. 

21. A vallási tantárgyak tanításához szükséges kézi-
könyveket az egyet, tanügyi bizottmány allapitsa meg. 
Ezek közül az egyes e. megyékben használandókat az 
e. m. tan. biz. jelöli ki. 

A real tantárgyak tanitasára vonatkozólag az egyh. 
megyei tanitó-testület szabadon választhasson iskolai kézi-
könyveket. 

22. Az egyház-alkotmány tervezetének 206. §-a, 
mely a lelkészek részéről adandó utasítás teljesítésére 
vonatkozik, mint felesleges és sérelmes pontozat kitör-
lendő. Referens. 

T Á R C A . 
Cyrill és Method.*) 

Történelmi tény, hogy a római kath. egyház min-
den népek között és minden korban fel szokott használni 

*) E c i k k e t Cyr i l l és M e t h o d k a n o n i z á l t a t á s a a l k a l m á b ó l i r ta 

sze rző je . D e a z é r t azt h i s szük , m é g m a s e m k é s t ü n k el a n n a k köz lé sé -

vel . S o k k a l f o n t o s a b b t é n y a ké t szláv a p o s t o l k a n o n i z á l t a t á s a , s e m h o g y 

a f e l e t t e g y h a m a r n a p i r e n d r e l e h e t n e t é r n i . S z e r k . 



m i n d e n lehető eszközt és körülményt, fénye és hatalma 
öregbitésere. S ezen nem is csodálkozhatni. Hiszen a 
jó számítás, az élelmesség, az előrelátás, mindig oly ked-
ves fegyver szokott lenni a létért való küzdelemben. 

Jól tudjuk, hogy midőn hajdan pl. a pogány ró-
maiak bekeblezendők valának a keresztyénségbe, e cél-
ból a leghatalmasabb eszközök egyikének tekintetett a 
ker. egyháznak azon intézkedése, miszerint a nagy tisz-
teletben tartott pogány istenek, félistenek, géniusok, a 
melyekről a pogány népek nem tudtak sehogy lemon-
dani, mintegy kárpótlásul a keresztyén szentekkel he-
lyettesittettek: igy jött létre a ker. egyházban a még ma is 
nagy tiszteletben alló hagiolatria. Hajdani isteneik helyett 
a festők védszentjökül megkapták Sz. Lukácsot, az ácsok 
Sz. Józsefet, a csizmadiák Sz. Krispint, a ludak Sz. 
Gallust, a juhok Sz. Vendelt, a lovak Sz. Leonhardot, 
a kólikások Sz. Erasmust, a fogfájósok Sz. Apollóniát, 
Velence Sz. Márkot, Pádua Sz. Antoniust, az angolok 
Sz. Györgyöt, a spanyolok Sz. Jakabot stb. stb. 

Nem is véve számba azt, hogy ilyetén szentté 
avatás vagy kanonizáció azaz a nép jólétéről, üdvéről 
való gondoskodás eleintén mindig tekintélyes pénzforrá-
sul tekintetett az egyház részéről, nevezetesen Nagy 
Karoly idejében, amidőn is minden nép, minden céh, 
minden nyavalya, szerencsétlenség, elemi csapás, város, 
templom, klastrom, ország, megkapta a maga védszent-
j é t : a kanonizációk meghoztak a ker. egyháznak azon 
beláthatatlan hasznot is, hogy Rómából a szentté avatás, 
patrónus adomanyozas címén töménytelen aldas hára-
molvan az elgyötrött, szűkölködő népre, felkölté kétség-
kívül a nép bizalmat a szentszék iránt, ami külsőleg 
aztán a hívők szamának gyarapodását eredményezte. A 
szentszék osztogatta aldasait s a nép epedett az áldás 
után. Ily viszonosság állott fenn a nép és a szentszék 
között. Ily eszközök felhasználása mellett növekedett is 
hajdan rohamosan a ker. egyház S a mai szentszék 
híven ragaszkodik történelmi tradícióihoz. Igy történt 
nem régiben Cyrill és Method szentté avatása is. 

Ugyan mikor kínálkozott volna jobb alkalom a 
nevezett férfiak kitüntetésére és mikor lett volna hasz-
nosabb is a róm. szentszékre nézve bizonyságát adni a 
szlávok iránti tiszteletének, rokonszenvének, leereszkedé-
sének, barátságának, az ő érdekökben Istennél való köz-
benjárásának, mint épen most, a szlávok állami helyze-
tének változása ideiében, midőn tudvalevőleg a szláv 
elem kezd szerepelni, kezd magának hovatovább tért 
hódítani a kontinensen ? 

O szentsége az encyklika megírásánál a keleti vi-
szonyokra függesztvén szemeit, igy gondolkozhatott : 
hány szláv érzelmű keresztény létezik szétszórva a föld 
kerekségén, akik talán Luther vagy Kálvin tanaihoz ra-
gaszkodnak ugyan, de Cyrillnek és Methodnak a szláv 
nyelv terjesztése körüli buzgalmát is kitűnő tiszteletben 
tartjak. Ezen eretnekek iránti tekintetből ís Cyrill és Method 
legyenek a r. kath. egyház részéről kitüntetve ; alakjaik 
a r. kath. egyház kebeléből magasodjanak ki jobban, mint 

azelőtt; mi katholikusok emeljünk e férfiaknak szobrokat, 
képeket, kápolnákat, talán bazilikákat is ; Cyrillre és Me-
thodra emlékezzünk mindnyájan minden esztendőben, 
hogy a szlávokkal szorosb viszonyt kössünk, hogy a 
szláv érzelmű eretnekek is ezen műveletünk altal 
meglágyuljanak, felénk hajoljanak s végül védszent-
jök körül sorakozzanak. S e feltevésben bizonyára nem 
lehet csalatkoznunk, mert maga a szeptemberi encyklika 
nyilván mondja : „ a hívek Cyrillhez és Methodhoz imádkoz-
zanak, hogy az eretnekeket arra indítsák, hogy az iqaz 
egyházzal ismét egyesüljenek'1; nemkülönben a f. é. feb-
ruár 8-kán kelt encyklika ugyanezt mondja : ,azok is, 
akik nem élvezik a kath. egységet, de ama szent embere-
ket (t. i. Cyrillt és Methodot) tisztelik és becsülik, arra 
lesznek indíttatva, hogy egyesülésre és ezen apostoli szék-

i hez való csatlakozásra vágyódjanak, ha tekintetbe fogják 
venni, hogy mily következetlenség megválva lenni azon 
egyháztól, mely az ő hittanukat, saját állításuk szerint, 
anyjának és tanitó mesterének tekintette. * 

Ha közelebbről vizsgáljuk a fennálló viszonyokat, 
talán nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy ő szentsége 
nem épített egészen homokra, mert hisz csakugyan hány 
szláv protestánsnak megifjodik a lelke Cyrill és Method 
ez uj szerepeltetése alkalmából? Hány szláv protestáns 
fogja ez uj ünnepen, - kivált ama területeken, ahol a 
nemzetiségi súrlódások már régidőktől íogva az egyhá-
zakban is napirenden vannak, — a misét örömdagasztott 
kebellel meghallgatni ? Hany szláv plébános nyer alkal-
mat ez uj ünnepen a róm. kath. egyházat a szláv nem-
zettel mintegy identifikálni? S igy nem is csoda aztán, 
hogy találkoznak némely túlzók, akik a szláv nemzeti-
ség megóvását a róm. kath. egyházba való áttéréssel 
vélik lehetpnek; akik nemzetiségűk kedveért képesek-
vallást cserélni. 

Valóban furcsának tűnik azonban fel, hogy míg a 
szlávok semmi fontosabb szerepre nem tartottak igényt, 
addig Cyrill és Method apostolok, történelmileg feljegyzett 
érdemeiknél fogva, a róm. kath. egyház részéről csak 
egyszerűen „tiszteletben tartat tak8 , mint bárki mas ér-
demes egyén ; de midőn idővel egyes szláv (cseh, morva, 
horvát) törzsek mozogni kezdtek, Cyrillnek és Methodnak 
már akkor több érdem tulajdoníttatott, mert akkor mar 
IX. Píus érdemeseknek talalta őket „beatificatióra* ; mind-
azáltal még nem volt IX. Pius idejében annyi érdemök, 
hogy kanonizaltassanak, mert bármennyire esedeztek is 
a vatikáni concilium idejében a püspökök az iránt, ké-
relmöket a pápa mindannyiszor megtagadta. Csak most, 
a legújabb időben, 1880-ban fejlődtek ki már Cyrill és 
Method érdemei annyira, hogy személyök az egész róm. 
kath. egyházban az imádás tárgyává lehessen. 

Mi azt hisszük, hogy az életben egyszer megszer-
zett érdemek az illető egyén halála után többé nem 
változhatnak, nem fejlődhetnek; s igy Cyrill és Method 
érdemei már ezer évvel ezelőtt meg voltak alapítva; 
legfeljebb az utódok igazságtalan és tökéletlen ítéletén, 



gyarlóságán múlhatik, ha az elődök érdemei kellően 
nem becsültetnek meg. 

De hogyan? Hiszen ezen speciális esetben »csalha-
tatlan* Ítéletről van szó? Hogy lehet hát mégis, hogy 
a csalhatatlan, tévedni képtelen papák, Cyrill és Method 
érdemeit a maguk nagyságában eddig nem vették észre 
vagy ha észre is vették, nem méltányolták minden 
időben egyformán ? E kérdésre feleletet ad maga a 
szeptemberi encyklika, melynek értelme szerint Cyrillt 
és Methodot nem érdemeik emelték a kitüntetés e ma-
gas fokára ; hanem a szlávok állami helyzetének változása 
folytán érdemesítet tek a kitüntetésre. Lám, tehát ez eset-
ben nem maga az érdem jutalmaztatik; hanem a jelen-
politikai eseményei, visszahatással vannak az ezer évvel 
ezelőtt élt egyházi férfiak érdemeinek nagyságára. Ha 
azonban a keleti szlávok állami helyzetének változása, 
mintegy kifolyása lenne a Cyrill és Method egykori ér-
demeiknek : akkor talán még védelmezhető lenne a szent-
szék ezen legújabb intézkedése ; de hogy milyen össze-
függés létezik a keleti szlávok »állami* helyzetének vál-
tozása közt és az egykoron élt Cyrill és Method érde-
mei közt, — ezt bizony nehéz megérteni. 

Szerencse Cyrillre és Methodra nézve, hogy kele-
ten forrongás tört ki, mert különben alig lettek volna 
szentekké valaha. 

— k — s . 

A tanitó-káplánok nyugdíjazása. 
Tagadhatatlan tény, hogy egyházunk, nagyon sok 

jót ad vagy legalább igyekszik adni szegény szolgáinak 
ugy mai napság, mint adott az utóbbi évek alatt. Gon-
doskodott és igyekszik gondoskodni minden egyházmegye 
lelkészi kara vállvetve oly pénzalap teremtéséről, a mely-
ből a papi szegény özvegyek és árvák, ha nem is sok, 
de mégis annyi-amennyi nyugdíjat nyerhetnek. Van te-
hát s lesz gondoskodva minden egyházkerületben a 
lelkészekről és azok családjairól; van a tanítókról, mert 
ott az országos nyugdíjintézet, melynek tagjaivá lenni 
köteleztetnek, sőt némely egyházmegyében önmaguk is 
állítottak fel gyámegyletet. 

A tanitó-káplánok azonban kimaradtak a számí-
tásból, ezek ki vannak zárva mindenünnen. 

A lelkészi gyámegyletbe nem vétetnek fel, mert 
a papi diplomát megszerezték ugyan, de ekklézsiájuk 
nincsen. Az országos tanitói nyugdíjintézetbe beléphet-
nének, de mindenik tanitó-káplán csak többre iparkodik, 
mint hogy állandóul tanítónak maradjon, s reményteljes 
szívvel várja, hátha megsegíti a jó Isten egy ekklézsiá-
val. És ha valahára reménye teljesül s pappá lesz: 
akkor már kötelezővé válik reá nézve a lelkészi gyám-
egyletbe való belépés ; ha pedig az országos tanitói 
nyugdíjintézetbe már előbb belépett : szabadságában áll 
ott vagy folytatni a nyugdíjilleték fizetését, ha ugyan 
anyagi helyzete annyi kiadast megtűr, vagy félbeszakí-
tani ; ez utóbbi esetben keservesen keresett fillérei ter-
mészetesen odavesznek. 

Azt mondhatná ezekre valaki, hogy hát miért ala-
pított családot addig, míg célját el nem érve, rendes 
pappá nem lett ? Ezen kérdés által azonban az ügy 
tisztázva még nincs. Igaz, hogy addig nem kellett volna 
megnősülnie egynek sem, de ha ez mégis megtörtént, 
valami módot kellene találni, a mely által jövőjükön se-
gitni lehetne. 

A lelkész uraknak nem kellene gyámegyleti sza-
bályaikat oly kérlelhetlen szigorral szerkeszteniük, hogy 
minden tanitó-káplán előtt bezárják az utat az egyletbe 
való beléphetésre. Mert kérdem, mi lesz az oly tanitó-
káplánból, kit valami betegség munkaképtelenné tesz 
és hozzá ha még nős is ? Nem kell akkor már sem ta-
nítónak, sem káplánnak, sem pedig papnak. Mire jut 
családja ? Nyomorult, szánandó sorsra. 

Talán lehetne a lelkész uraknak, gyámegyleti sza-
bályaikat oly módon szerkeszteniük, hogy a felvételre 
folyamodó tanitó-káplánok, bizonyos föltételek mellett, pél-
dául, ha családosak, egy helyen több ideig működnek stb., 
kegyelemből a lelkészi gyámegyletbe fölvehetők lennének. 

Nézetem szerint annyival is inkább lehetővé té-
tethetnék a felvétel, mert a tanitó-káplánok száma 
úgyis kevés, s épen ez okból egy gyámegyletet önma-
guk felállítani képtelenek, tehát ezeknek a keveseknek 
jövőjöket, keresztyéni szeretetből is szívünkön kellene 
viselnünk. 

Jó lesz tehát nekünk, kiket a dolog érdekel, csak 
minél többször zörgetnünk és panaszkodnunk: hátha 
megszánnak bennünket, az egyházmegyéket és kerüle-
teket kormányzó oszlopférfiak. Remélhetjük ezt annyival 
inkább, mert mai napság a társadalom minden rétegé-
ben a felebaráti szeretet magasztos igéit halljuk han-
goztatni. Adja Isten, hogy a szeretet lelke ez irányban 
is mielőbb áthassa azok szíveit, kik a tanitó-káplánok 
jövendő sorsát biztosabb alapokra helyezni hivatva vannak. 

Kőváry László. 

B E L F Ö L D . 
A homonnai egyes. prot. leányegyház köréből 

A homonnai egyesült protestáns leányegyház újra 
felébredése annak idején e lapban ismertetve levén, azt 
hiszem, nem lesz érdektelen, ha most a leányegyház 
fejlődésének főbb mozzanatait s jelenlegi állapotát rövi-
den előadom. 

A mit az említett leányegyház eddig felmutatott, 
azt olyan haladásnak tekinthetjük, mely a jövendőre 
nézve mindnyájunk keblét legszebb reményekkel tölti el. 

Az egyház anyagi tekintetben mindjárt eleintén 
biztosíttatott, amennyiben a szépszámú gyülekezet meg-
erőltetés nélkül bizonyos évi járulékot ajánlott fel, mely-
ből az egyház szükségei fedeztetnek, és annyit minden-
esetre elérni látszottunk már az első napokban is, hogy 
évenként legalább hatszor nekünk is lesz alkalmunk a 
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mi vallásunk szerinti istenitiszteleten megjelenhetni. Az 
egyháztagok buzgósága azonban alig néhány hónap 
múlva más nagyobb mérvű áldozatkészségben is nyilat-
kozott, a mint mindjárt látni fogjuk. 

Az illetékes egyházmegyék az istenitiszteletek tar-
tására nézve felterjesztett kérelmünket érdemileg elintéz- i 
vén, anyagi erőnkhöz képest, tetszés szerint választandó 
lelkész közreműködésével tarthatunk évenkint istenitisz-
teletet. Eddig négyet tartottunk. A két elsőt már nyil-
vánosságra hoztuk, azért most csak a két utóbbiról, és any-
nyivalis inkább kell szólnunk, mert e két utóbbi istenitisz-
telet alkalmával az egyház tovább fejlődésére nézve 
igen fontos intézkedések történtek. 

A píinkösti ünnepek után Böszörményi Károly 
málcai lelkész ur közreműködésével tartatott a harmadik 
ref. istenitisztelet. A templommá alakított magánházat 
szépszámú gyülekezet kereste fel, hogy nevezett lelkész 
ur magasztos beszédében, — melynek tárgyát az előző 
három nagy ünnep képezte, — valóban a három ünne-
pen elmulasztott lelki örömét föllelje. 

Ez alkalommal egy nem mindennapi esemény 
fordult elő, t. i. öt ifjú, — mindannyian a helybeli 
polg. iskola növendékei — vétetett fel a gyülekezetbe. 
A nyilvános vizsga letétele után a lelkész megható al-
kalmi beszéddel fogadta őket az egyház kebelébe, az 
itjak pedig fogadástételüket azonnal meg is erősítették, a 
mennyiben a gyülekezettel együtt urvacsorával éltek. 

Ez alkalommal volt először házassági hirdetés is. 

Mult hó 6-án tartatott a negyedik, mint első evan-
gélikus istenitisztelet. A leányegyház szabadválasztási 
jogával élvén, a kassai ev. egyháznak kitűnő lelkészét, 
Csiskó János urat kérte fel az istenitisztelet megtartására, 
ki is a gyülekezet meghívását szívesen elfogadván, ma-
gyar és német nyelven tartott, szívhez szóló két egyházi 
beszédével a szép számmal megjelent gyülekezetnek em-
lékezetes lelki élvezetet nyújtott. Ez alkalommal urva-
csoraosztás és keresztelés is volt. 

Míg igy a lelkiekben gyarapodtunk, addig az egy-
háztanács kiváló figyelmet fordított arra, hogy leány-
egyházunk anyagi szükségletei lehetőleg fedeztessenek, 
s hogy a leányegyház önállósága lehetőleg előmozdít-
tassék. 

E célból mindenekelőtt arról gondoskodott, hogy 
az urvacsorához való készletek beszereztessenek. 

De volt még ennél sokkal fontosabb törekvése is 
az egyháztanácsnak. Az eddig megtartott istenitiszteletek 
alkalmával ugyanis mindannyiszor arról győződtünk meg, 
hogy kevés idő múlva, miután a gyülekezet tagjai foly-
ton szaporodnak, magánház nem lesz elég tágas a gyü-
lekezet befogadására. 

Azért az egyháznak lelkesebb tagjai már az év 
elején gondolkoztak arról, hogy miként lehetne a leány-
egyháznak templomot épiteni. Az ügyet az egyháztanács 
tárgyalás alá vévén, kimondotta, hogy ha első sor-
ban a gyülekezet tagjai saját jószántukból tehetsé-

gükhöz képest meghozzák az áldozatot, ugy a kívülről 
remélhető segítséggel a nagy cél elérhető lenne. 

Ennek folytán a templomépítés ügye f. é. május 
hó i-én közgyűlés elé került, hol az általános lelkese-
déssel fogadtatván, letétetett az alap azon nagy mun-
kához, melyre ily rövid idő után alig gondoltunk. 

Magok a leányegyház tagjai ajánlottak tehetségük-
höz képest bizonyos összeget egy év alatti részletfizetés 
mellett. Azonkívül elhatároztatott, hogy a protestáns 
gyülekezetekhez, egyletekhez, magánosokhoz stb., ország-
szerte aláírási ívek küldetnek szét. 

A pénzgyüjtés ekként azonnal megkezdetett. A 
leányegyház tagjai az említett kötelezettség mellett kö-
zel harmadfélezer forintot irtak alá. A magánosokhoz 
vidékre szétküldött s mai napig visszaérkezett gyűjtő 
íveken következő adományok folytak b e : Schutter Adolf 
(Jablonka) 50 frt, Budapestről: Hajós József IO frt, Hun-
falvy Pál 5 frt., Schneider Józsefné 5 frt, Ragályból: 
Ragályi Gyula 10 frt, Ragályi Gyuláné 10 frt, S.-A.-
Ujhelyből : Dókus Ernő 5 frt, Dókus Ernőné 5 frt, 
Szentgyöigyi Vilma 2 frt, Raisz Eduárd (Eperjes) IO 
frt, Iglóról: a lyceumi tanári testület 5 frt, a gyáminté-
zet 5 frt, Mayer Rezső (Miskolc) 1 frt, Tóth Eerenc 
(N.-Várad) 1 frt, Dálnoki Nagy Barnabás (Miskolc) 1 
frt, Dessewffy Pál 2 frt, Zémán János (Margonya) 1 frt, 
Marsalkó Károlyné (Nyíregyháza) 2 frt, Görgei Paula 
(Pelejte) 1 frt, Téglássy József (Korláth) 5 f ' t , Mezey 
Mihály (Nagyvárad) 1 frt, Deák Bernát (Borró) I fit, 
Ferency Ferenc (Sztankóc) 1 frt, Hartenberg Aladár 
gróf 1 frt, Horváth Károly 1 frt, Kranzthor Jakab 1 
frt, Nagy Bálint (Debrecen) I frt, Kövér Gábor (Böször-
mény) 1 frt, Korponáról : Bujkovszky Mihály 1 frt, 
Czebulya László 1 frt, Nagy-Kőrösről: Szentpéteri 
András 1 frt, Somogyi Rezső 1 frt, Kovács József (Ko-
lozsvár) I frt, Makkay Dániel (Ungvár) 2 frt, ugyanan-
nak ívén : Tomcsányi Ödön 2 frt, Molitorisz Anna I 
frt, György András 1 frt, Schmitzer Ede 1 frt, Bene 
Lajos 1 frt, Dr. Zsiró István és neje 5 frt, Özv. Deécné 
1 frt, Lám Sándor 1 frt, Horváth Dezső 1 frt, Krivák 
Jánosné 1 frt, Stepán Ferdinánd 20 kr., Kúthy József 
20 kr., Kiss Péter 10 kr., Katona István 10 kr., Szabó 
Lajosné 20 kr., Brujman N. 20 kr., N. N. 20 kr., Só-
váry N. 20 kr., Terenyi Dániel 50 kr., Varga Sándor 
20 kr., Laszota György 20 kr., Tóth Ferenc 10 kr., 
Korláth Gyuláné 20 kr., Rovutsch Pál 20 kr., Szokó Já-
nosné 20 kr., Mutkvay N. 20. kr., Szavkó Gyula 10 kr., 
Róth Mendel 20 kr., Zsoldos J. 25 kr., Csasztkó N. 20 
kr., Schmitzer N. 30 kr., Boros András 40 kr., Boros 
Andrásné 30 kr., Varga István 20 kr., Rojkó Béla 50 kr., 
Demjanovitsné 10 kr., özv. Reschke Károlyné 50 kr., 
Paulay Mór 50 kr., N. N. 10 kr., Katona Lajos 20 kr., 
Gortvay Berta 50 kr., Vince Dániel 20 kr., Kiss Mihály 
20 kr., Leska József 20 kr., Kiss József 10 kr., Rubi 
Pál 20 kr., Ardai Sámuel 10 kr., özv. Farkas Jánosné 
10 kr., Dorgay Gyula 10 kr., Vince Béni 40 kr., Szabó 
István 20 kr., Huszka Ferenc 30 k r , Aszalay N. 30 kr., 



N. N. 14 kr., Kovács Karoly 30 kr., Gulik András 30 kr., 
Éles István 20 kr., Szalontay József 10 kr., Hrabár Győ-
zőné 50 kr., N. N. 50 kr., N. N. 50 kr., Balunby Ber-
talan 40 kr., ifj. Kiss János 50 kr., özv. Szobon Józsefné 
50 kr., Kovács Pal 20 kr., Bodnár Antal 30 kr., Ko-
vács János 40 kr. Összesen bejött a vidékről mai napig 
180 frt 80 kr. 

És ezzel a fent elősorolt nemeskeblü adakozóknak 
őszinte, hálás elismerésünket és szívbeli köszönetünket 
nyilvánítván, ifjú leányegyhazunkat tovabbra is szíves 
jóindulatukba és becses partfogásukba ajanljuk. 

Gerec Lajos, 
egyh. jegyző. 

Emlékünnep Hajdú-Böszörményben. 
Hajdú-Böszörmény varos és reformalt egyhazkö-

zönsége ünnepet ült f. hó 13-án. 
Nem fényes termekben, nem vakító fénnyel, nem 

emberi hiúságnak, de a természet kebelén egy régi te-
metőben százados fák alatt egy halottnak rendezett 
szívből ünnepet. 

E helyen megjelenve a szemlélő, távolról sem gon-
dolta volna eddig, hogy ott sok ezreknek hamvai nyug-
szanak, a meglepően szép kertté alakított helyen nem 
ismerte fel az idegen a temetőt, mert nincsenek ott 
mohosúlt sírhalmok, nincsenek korhadt fejfák, jelzendők 
az elporhadt szíveket; rég megemésztette azokat a rom-
boló idő. De augusztus hó 13-dik napja óta, egy egy-
szerű sírkő áll a kert legszebb pontján, mely emlékez-
teti a járókelőt, hogy a hely, melyen jar, szent, mert 
ott őseinek s közöttük több jelesek hamvai pihennek. 
E jelesek egyik legkiválóbbikának, a hajdúböszörményi 
ref. gyülekezet egykori lelkipásztorának, a maga koraban 
egész magyar protestáns egyházunkban előnyösen ismert, 
gyülekezetünk egykorú tagjai által ma is kegyelettel 
emlegetett Nagy István prédikátornak 50 éves sírját 
jelzi az emlékkő. 

Egy Jeltelen sír* tehát* 50 év multán megjelez-
tetett, az érdemnek öt évtized utan kegyeletes emlék-
ünnep szenteltetett. 

A jelzett nap délelőtti 10 óráján, a nagy harang 
ünnepélyes hangja hívta hálás tiszteletre a közönséget. 
Két-három ezerre tehető a helyből és vidékről meg-
jelentek száma, kik között intelligentia és nép imposáns 
módon képviselve volt. A sírkő fekete fatyollal elfö-
dözve állt. Körülötte a boldogult nagy halottnak szá-
mos unokái, egykori hallgatói és az őt hírből ismerő 
ujabb nemzedék ünnepélyes méltósaggal foglaltak helyet, 
élő koszorú gyanánt körítve az újból feldomborúlt egy-
szerű sírhalmot. 

A városi iparosok és tanulók gyakorlott dalardaja 
egy, a 144-dik zsoltár dallamara irt alkalmi ének elzen-
gésével nyitotta meg az ünnepélyt. Ezután Bakóci 
János, gyülekezetünk egyik lelkipásztora szép, megható 
beszédben jelezte az alkalmat,mely egybehívott bennünket; 
fejtegetve az ünnepély magasztos célját, ramutatott a sírra, 

melyben a nagy halott nyugszik s az emlékkőre, melyet 
a halas utókor, halála ötvenedik fordulóján érdemeinek 
példázasara emelt. Erre lehullt a fátyol, s az emlékkőre 
tekintve a jelenvoltak szemeiben könny, arcukon a meg-
hatottság jelei tükröződtek. Pár perc múlva a dalarda 
és jelenvoltak egyrészének ajakaról felhangzott, éne-
kes könyvünknek a boldogult altal irt legszebb éneke, 
a 130-dik dicséret: »Oh könyörgést meghallgató, Edes 
atya mindenható!* Három verse énekeltetett el a gyö-
nyörű éneknek, mely után Pápay Imre, gyülekezetünk 
érdemekben megőszült lelkipásztora, alsószabolcs-hajdu-
kerületi esperes allt fel babérkoszorűval kezében, s azt 
egyházmegyéje nevében, — melynek a boldogult ki-
tűnő tagja és jegyzője volt, — szép szavak kísérete mel-
lett tette a nagy halott sírjára. 

Utána Gaál Mihály egyházi főgondnok, a h.-bö-
szörményi ref. egyház nevében tett koszorút a felejthe-
tetlen lelkipásztor sirjara. 

Ezután Nagy Sándor, nagyszalontai lelkipásztor, 
mint a boldogult egyik unokája s a papi hivatalban 
egyedüli utódja, percekig tartott gyönyörű s hatassal 
mondott beszéd kíséretében koszorúzta meg az összes 
élő unokák nevében a nagy atya sírját. 

Végül Körösi Sándor, a h.-böszörményi tekintélyes 
tanitó-testület nesztora, az iskolák nevében tette le a 
tisztelet koszorúját. 

Mind a négy koszorú az imposans sírkőre tétetett föl. 
Most ismét Bakóci János lelkipásztor allt fel, s 

hosszabb emlékbeszédet olvasott, melyből a boldogult 
életére s egyéniségére vonatkozó nevezetesebb pontokat 
im idejegyzem. 

Nagy István született Debrecenben az 1770-ik év 
aug. hó 25-ik napjan; tanulmányait Debrecenben s 
külföldön végezte ; h.-böszörményi lelkipásztorrá lett az 
1801 -ik év tavaszán, s itt lelkipásztorkodott 30 éven at ; 
a 31-iki nagy kolerában aug. hó 13-án halt meg. Lelki-
pásztori hivatalában csodált kitűnőség volt; a szónoklat-
ban, a lelkipásztori gond gyakorlásában megközelíthetlen 
ügyességgel és erélylyel bírt; a hitnek oszlopa, a re-
ménynek élesztője, a szeretetnek példánya, a bűnnek 
ostora volt. Mint ember, rendíthetetlen, de nem makacs, 
könnyen haragra lobbanó, de megbocsatni tudó, érzé-
keny, de nem boszúálló magaviseletet tanúsított. Né-
hány, még élő ismerőse elragadtatással beszélt róla. 

Jegyzői hivatalt viselt előbb az egyházmegyén, 
később az egyházkerületen, mindig nagy tekintélyt sze-
rezve magának. 

Egyéb tehetségei mellett kitűnt énekszerző tehet-
sége. Tizenkét, altala irt és ma is használt dicséret van 
énekes könyvünkben. P2 valódi eszmegyöngyök, a nagy 
szellem e lelki gyümölcsei, elég bizonyságot tesznek nagy 
lelki erejéről, vallásos mély hitéről. Az altala irt dicsé-
retek e következők: 15. 40. 54. 58. 124. 125. 126. 128. 
129. 130. 131. 132. (Révész Imre szerint.) Halotti éneke 
van három, halotti énekes könyvünkben a 7. 72. 
75. szám alattiak. Az itt főbb mozzanatokban érintett 
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emlékbeszéd után, a dalárda egy jól betanult s szépen 
előadott műdarab eléneklésével fejezte be az ünnepély 
szellemibb részét. 

A közönség nagyrésze meghatva, a nagy férfiú 
iránti tiszteletet szívében megerősítve oszlott el. Mintegy 
140-en pedig a kerti helyiségben ez alkalomra rendezett 
közebéden vettek részt, hol szép toasztok mondattak 
Böszörmény város közönségéért, a ret. egyház elnökei-
ért, a boldogult unokáiért stb. A szónokok között Tóth 
Sámuel e. k. főjegyző, Soltész László szoboszlói lelki-
pásztor és Pápay Imre esperes tűntek ki; de mindenek 
felett kitűnt Szente Bálint városi rendőrfőkapitány, ki 
indítványozta, miszerint a boldogult érdemeinek megörö-
kítésére, egy élő emlék állíttassák egy Nagy István 
nevét viselő alapítvány teremtése által, mely eszme 
örömmel fogadtatvan, mintegy 70 frt. legott aláiratott. 
Az alapítvány jövedelméből szegénysorsú, böszörményi 
illetőségű theologusok fognak majd segélyeztetni. 

Az ünnepély délután 5 órakor ért véget. A vidék-
ről képviseltették magukat, a földesi, balmazújvárosi, 
hadházi, vajdai, szentmihályi, szoboszlói egyházak lelki-
pásztoraik s képviselőik által. Jelenvoltak még Tóth Sá-
muel e. ker. főjegyző, Weszprémy Gáspár alsószabolcs 
hajdúkerületi segédgondnok és Lengyel Imre e. m. vi-
lági jegyző, s ezenkívül számos vendégek. 

E ritka nap nagyon sokáig emlékezetben marad 
városunkban. Dicsőségére válik ez Böszörmény városá-
nak, a böszörményi ref. egyháznak s az egész közönség-
nek egyiránt, mert megmutatta, hogy nagyjait nem-
csak életökben, de halálok után is tudja tisztelni. 

Marjai Péter, 
ref. káplán. 

R É G I S E G E K . 
A bártfai énekes könyv. 

(Folytatás.) 

60. 1. „Gonosz kegyetlen Heródes,* a n.-dobszai-
ban is megvan. 

, Az magyar ország siralma kinek romlasa az ba-
luani imadasert es gonosz elet miat löt.' Ez a címe 
itt, a Gönciben 130. levélen levő s a mohácsi vészre 
íratott emez éneknek : „Tekints reánk immár nagy 
úr isten* stb. 

Vízkereszt napjára: „Szanya az ur isten hiuinek 
romlását, Az ü fiainak leanynak rablasat, Noha most el-
tűri, de el nem szenvedi, nagy siralom vallasat.® Gyö-
nyörű menetű vers. Sárgult írással előtte ez : „Szege-
dinus fecit 1566. Tatár-rabláskor.* Lám hogy igaz Tóth 
Ferenc állítása, hogy az ifjú reformátió, a nagy nem-
zeti csapások, veszedelmek idején s emlékére, szomorú 
hymnusokat szerzett s énekelt templomaiban. Utolsó 
verse igy van: 

jSírvan igy könyörge az istennek egyháza, mikor 

tatár miatt felföldnek lőn rablasa ezer ötszáz hatvan es 
hat esztendőben mikoron írnak vala.* 

71. 1. „Hazassagrol való díczír. 
Jámbor hazosok meghalgassatok, 
ti rendeteket megtanullyatok, 
es az okait megtanullyatok, 
hogy tiztétekben ti el iariatok.* Áll 33 vers-

ből, az utolsó ez : 
„Ezeket szerze szépen versekben, 
Batizi András egy io kedveben, 
születet után enni időben 
ezer ötszáz es negyven hatban.* 

75. 1. 112-ik Psalmus, máskép van irva, mint 
Gönciben ; irta G. Sz. (Gregorius Szegedi); a versfők-
ből Benedictus Papi jön ki, itt nincs szerző. 

76. Házasok könyörgése. Joannes Paniti, 1554., 
utolsó vers: 

„írtam ezer ötszáz és ötvennegyedben, 
szent Jakab havanak legy első hetiben 
az ki ezt szerzette vala vig kedviben 
nevet megtalálod rendel az versekben.* 

78. Házas ének. Versfőkből: „lm majd meghallgat 
az én istenem.* 

82. Házas díczíret: Siráki Balázs, az utolsó vers-
ből kijön: 1550. 

84. Ugyanaz. „Szegedön sz. Mihály havának leg-
első hetiben 1541.* Versfőkből: Benedictus Thaarare. 

Vízkereszt után : 
93 — r3°- Psalm. nem ugy van, mint Gönciben. 
97. 1. 46. Psalm. Luther : Erős várunk, német kéz-

írás : „Auf die Nro. 26. Ein festeburg is Unser Goth.* 
102. Psalm. 51. Második variatiójában nem ugy 

van, mint Gönciben, itt nincs szerző, ott van: Ludo-
vicus. 

110. „Dominica palmarum.* 
112. „Cantationes de passione Jesu Christi.* Utána 

kézirás: Sigismundus Paul. 
120. „De triumphale Resurrectione Christi.* 
136. „Christus feltámada,* öt vonalsoron, alt kul-

cson, két fél s egy egész, összesen 3 hang. 
137. „Christus Urunk feltámada, Alleluja,* kóta-

irás hass kulcson, öt vonalon, de semmi ismeretes vagy 
ismeretlen melódiát nem ad, érthetetlen. 

„De ascensione hymnus.* 
140. „Az Christus menybe felméne* (ma 35-ik). 
147. „Jövel szent lélek isten, tarts meg minket 

igédben" (ma 73.). 
148. „Könyörögjünk az istennek szent lelkének* 

(ma 72.), itt nincs kitéve, hogy Huszár Gálé. 
149. „Jövel sz. lélek úr isten, lelkünknek vígas-

sága* (ma 43.). E gyönyörű magyar ének minden régibb 
gyűjteményben feltalálható, itt nincs kitéve, hogy szer-
zője Batizi András. 

151. „Az sz. háromságról hymnus.* 
155. Közönségesek sz. háromságról adventusig. 

Psalmusok sorszám nélkül : 77. 103. 



IÓ2. Egy ének fölött: Andreas Batizinus. Igen 
sajnálom, hogy e könyv vizsgálása közben veszélyesen 
megbetegedvén, ez éneket külön nem irtam le. Ez volna 
az eddig ismert legrégibb magyar prot. ének, mert ez 
van odaírva : Kassovia 1530. De intézkedni fogok, hogy 
egész terjedelmében megkaphassam. Miután Batizi 
András reformátort pályája, Balogh Ferenc történeti 
műve szerint, 1542 —1555-ig t e r jed : hihető, hogy ez 
éneket még pápista korában irta (mert 1542-ben tanult 
Wittembergben) s később — mivel a reformatió a sz. 
háromság dogmáján semmit se változtatott, — felvétetett 
e gyűjteménybe.*) 

163—166. hiányzik. 
167. Egy ének igy végződik : 

»Ez kis éneket mikoron szerzék 
Jó Kolosvárban istent dícsérék 
tíik larto neve ki házánál szerzék 
Ezer ötszáz és hatvan egyben, 
Szeremi Illyés rövid beszédben, 
Az isten legyen mindennek szivében.* 

175. Psalm. 31. az I. nótajára, n<em ugy van, mint 
Gönciben, utana a 145. szintén nem ugy. Már fentebb 
is jött elő ily külömbség. Ebből látszik, hogy egy-egy 
zsoltárból többen is irtak éneket. 

183. , A Hartiani Imre hus éneke*, kipótolva kéz-
írással. Ez énekről regélték azt, hogy — mivel a vers. 
főkből a szerző neve után e szó jön k i : hus, — ez a 
Hartyáni Imre husszita pap lett volna. Nincs ebből 
semmi. Nálam vannak a régi hussziták énekei, örökké 
felejthetetlen Révész Imrénk szívességéből ; nincs ezek 
között ilyen. Inkább talán vagy a véletlen, vagy az 
hozta a hus szót ez ének végére, hogy a szerző be 
akarta az 51. zsoltárban foglalt eszmemenetet fejezni, 
s egyszersmind — akkori szokás szerint — az ének 
végén azt is kitenni, hogy hányadik zsoltarában mondja 
ezt Dávid, vagy talán huszti fi vagy pap volt a szerző, 
mert — mint itt akarhány példa van rá — az irás-
vagy születéshely kitétele szokásos volt. Hanem hogy 
a 138. zsoltárt Goudimél egy husszita énekből csi-
nalta, az már előttem egészen bizonyos. 

185. A 119. Psalmus e nótara: „Rut unzer noth* 
etc. 

186. »Pia Cantilena: Emlékezzél űr isten híveidről* 
(ma 165.). Ez ódon, gyönyörű űrvacsorai énekünk itt 
jelenik meg másodszor. Gönciben megvan a 125. levélen 
e címmel: „Könyörgés az lelki ételnek és italnak megadá-
sáért." Azonban mostani énekes könyvünk szerkesztői 
kegyetlenül megrontottak, kivetkőztettek abból, a mit 
én leginkább sürgetek az énekekben, a bibliai stylusból, 
csak azért, hogy alkalmi éneket faraghassanak belőle, 
meg pedig ugyancsak vastag dogmaval megrakva. 

Ime a második verse igy volt s így van Gönci- j 
ben, a bartfaiban, a „Zengedező menyei kar '-ban, az 

*) Ratizinak ezen énekét azóta Czelder „Figyelőjénekc f. évi 
V—VI., kettős füzetében közöltein. K. F. 

1736-iki Margitayban, sőt a régi énekes könyv leg-
utolsó, 1817-iki kiadásában is : 

„Adjad nékünk mindenkor életünkben 
A kenyeret, mely vagyon szent igédben, 
Kiről szóltál sz. János könyvében 
Melyei élünk örökké életünkben.* 
Szebb is, jobb is, bibliaszerűbb is, mint a mai. 

Majd ha isten éltet, visszahelyezzük régi eredetiségibe. 

187. „Magasztaljuk az úr istent már hívek.* Elő-
ször megjelent a Czalctornyai János 1590-iki énekes 
könyvében, melynek egyetlen csonka példánya meg-
van a kolozsvári ref. koll. könyvtárában, melyből épen 
ez éneket volt szives nekem sajátkezüleg lemásolni Nagy 
Péter erdélyi ref. püspök úr. A kezdő betűkből kijön 
Michael Dobokai. Itt meg azt tudhatni meg, hogy hol és 
mikor irta, mert az utolsó vers után ez van : 

„1565. esztendőben 
Régi Kolosvárnak ó városaban, 
Kisasszony napján rendelék versekben 
Kiből dicsértessék az nagy úr isten.* 

189. Egy levél kézirat : „El-bémegyünk nagy 
örömmel.* 

192. Psalm. 56. kótairás, Öt vonalon, alt kulcson, 
mai alakú félkótákkal, csak hat hang van irva, de épen 
úgy kezdődik s megy ez a hat hang, mint a 77. Zsol-
tár : „Az istenhez az én szómat.* 

194. Egyik legérdekesebb darabja e gyűjtemény-
nek ; valóban örök emlékre méltó, mert a ki valaha 
raadja a fejét, hogy a nagy Szegedi Kis Istvánnak 
élet- s jellemrajzi emléket állítson, ez ének elmaradhat-
lanul szükséges leend annak. „Praecatio Stephani Sze-
gedini e carcere Dei beneficio liberati : 

1. Halat adok néked úristen, 
Mert vagyok én nagy örömben, 
Jelen levél én nekem keserűségemben, 
Vigasztaltal ott engem tömlöczben, 
Batoritottad én szivem te szent igédben. 

2. Megmentél engemet bánattól 
Megszabaditál tömlöczből, 
YJivöd labaimat vas nehézségéből, 
Kihozal engemet ellenség kezéből, 
Az kegyetlen népek nagy hatalmasságaból.* stb 
197. „Halat adunk néked* (ma 138.), Gönciben 

ott van a 144. levélen. 
202. „Az haboruságnak szenvedéséről való ének,* 

utolsó verse így van : 
„Ez éneket szerzették Gyula-Feyérvárban, 
Battyáni Wrban fekvén kór-ágyaban, 
Mikor irtunk vala 1547-ben.* 

207. „Járuljunk mi az istennek sz. fiához* (ma 71.). 
42. Psalm. Az írmodor ez énekben külömbözik 

leginkább az 1 592-iki Gönciétől, az ö betű kifejezésére : 
10 és 0 mindenik felett e-vel használtatik. 

226. Prédikáció után való ének, nótája németül 
olvashatlanul van felírva. 



227. »Mai siralma Magyarországnak*, úgy mint 
Gönciben a 129. levélen: 

,Keserves szívvel Magyarországban 
Mondhatjuk magunkról 
Az nagy siralmat kit Jeremiás 
Irt hajdan zsidókrul* stb. 

252. Cantatio pia. 1575. Nagy Bancai Mathiás. 
269. Psalm. 30. Nem ugy van, mint Gönciben, 

szerző Tessinis. 
(Vége következik.) Kdlrndn Farkas. 

K Ü L F Ö L D ! E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

A belváros (City) egyházai Londonban 
A Szt. James Gazette-ben egy statisztikai közle-

mény olvasható a londoni belváros egyházairól. Tudjuk, 
hogy a belváros a közügyek központját, Londonnak 
mintegy szívét képezi ugyan ; de sem terjedelmére sem 
népességére nézve nincs arányban Anglia fővárosának 
roppant népességével s tudjuk azt is, hogy sok hiva-
talnok — habár ott van is hivatalos irodája — nem la-
kik ott s következéskép nem is ott tölti a vasarnapot. 

Az anglikán egyháznak a belvárosban van 61 
temploma. Ezek közül máj. i-én 4 javítás miatt zárva 
volt; a többi 57-ben az istenitiszteleten 3853 hívő volt 
jelen, miből egy egy templomra esik 68 személy. 

Az itt levő egyházi hivatalnokoknak évenkint kö-
vetkező fizetésük van: kettőnek 25.000 fr., egynek I 
30.000 fr., egynek 33.750, egynek 37.500, egynek 
42.500, egynek 50.000, egynek 52.500 és egynek 60.000 
fr. E szerint 9 lelkésznek 356.250 fr. A Clergy List 
szerint a belvárosi 61 anglikán egyház összes lelkészei-
nek fizetése némelyek szerint 909.625, mások szerint 
1.045.350 fr. 

Ezen érdekes statisztikai kimutatásból látható, 1 

hogy a belvárosban kelleténél sokkal több templom van 
A Szt. James Gazette által közlött kimutatás nagy 

szenzációt és élénk hírlapi vitát támasztott. A Daily 
Telegraph — Anglia egyik leghirnevesebb lapja — gyö-
keres reformot követel. Durván kikel a belvárosi angli-
kán papság ellen s nem röstelli kimondani, hogy az 
annak évenként fizetett millió a lehető leghaszontala-
nabb helyre dobott pénz ; hogy a dolgok jelen állása 
a leghelytelenebb : a lelkészek nem laknak a belvá-
rosban ; a vallási szolgálatok száma kevés; a prédikáció 
rideg stb. stb. Gyógyszerül kívánja az egyházak számának 
felére való leszállítását; a megmaradtak számára tisztessé-
ges dotációt; a papság helyben lakásanak kötelezettségét; 
ugy a vasárnapi-, mint a hétköznapi szolgálatok megszapo-
rítását s a templomoknak állandóan nyitvatartását, hogy a 
hívők bármikor is bemehessenek oda imádkozni. Ezek-
kel az eszközökkel véli fölgerjeszthetni a vallásos életet 
a belvárosban. Az egyházi vagyonra nézve is más gaz-
dálkodást kíván. Azt mondja, hogy a kiadások keves- ' 

bitése s a felesleges egyházak birtokainak eladása által 
évenként egy millió megtakarittatnék, a mit hasznosab-
ban lehetne fordítani a dioecesisben levő némely szegény 
egyházak szükségeinek fedezésére. 

A Telegraph szerint a fennálló egyhazat közönyös-
ség és lanyhaság jellemzik. London bámulatosan ter-
jeszkedik és növekszik. Vannak rendkívül nagy uj vá-
rosrészek, a melyekben a kultusznak minden segédesz 
közei hiányzanak; míg a belvárosban egész csomó 
egyház van, melynek nincs semmi haszna s egy csomó 
egyházi férfiú, aki zsebrerak évenként egy milliót anél-
kül, hogy valamit csinálna s még csak nem is lakik 
elhagyatott parochiajaban. Szemére veti az egyhaznak 
azt is, hogy ezen beteges helyzet orvoslásara gyógy-
szerekről nem gondoskodik s igy történik aztán az, 
hogy míg a főváros egyik részében túlságos bőség, 
addig a másikban szánandó lelki Ínség uralkodik. íme 
most is e kérdést a sajtónak kellett szőnyegre hozni, 
a minek azonban meglesz talán az az eredménye, hogy 
az egyházat a közvélemény fogja kényszeríteni refor-
mok behozatalára. 

Mi csak annyit mondunk, hogy boldog az az egy-
ház és könnyen boldogulhat, a melynek világi tagjai ily 
lelkesen állnak síkra az egyház érdekében. 

A Renaissance után Hetesy Vidor, 
lelkész. 

I R O D A L O M . 
Rác Károly, gyoroki lelkész-tanitó, );A hazai re-

formáció bölcseimi története* cimű munkájára előfizetést 
hirdet. Miután a közönség pártolása — irja az előf. 
felhívásban — eddigi munkálkodása iránt kedvező mérv-
ben nyilatkozott, amennyiben , A pozsonyi vértörvényszék 
áldozatai 1674-ben,* az utolsó példányig elfogyott, a 
xZarándi egyházmegye története* pedig szintén jelen-
tékenyen méltányoltatott: elhatározta, hogy miután 
még ez ideig a magyar reformáció történelme tüzetesen 
megírva nincs, közrebocsátja emiitett munkáját. Átte-
kintése e műnek következő : I. A reformáció fogalma. 
2. A reformáció előcsarnoka : a) iskolás bölcsészek és 
hittudósok; b) mysticus hittudósok; c) humanisták. 3. 
A reformáció úttörői. (52 egyén Az 5• ik: századtól a 
16-ikig.) 4. A reformáció elődandárai. (1. Vallensek. 2. 
Pauliciánusok. 3. Patarénok. 4. Waldensek. 5. Albigen-
sek. 6. Wiklefitak. 7. Husziták. 8. Cseh és morva atya-
fiak.) 5. Hitnyomozó törvényszék. (Inquisitio.) 6. A re-
formáció előmozgalmait illető hazai viszonyok. (948 — 
1517.) 7. A reformáció korszaka hazánkban. (1517 — 
1557). 8. A reformátori tiszt fogalma. 9. A reformátori 
működés jelleme. 10. A reformáció nyilvánulása. 11. 
A reformáció korszakának felosztása. I-ső szakasz. A 
lutheri irányzat kora. 1517—1530. 12. A reformáció 
hajnala hazánkban. 13. A nagyszebeni káptalan pana-
sza az esztergomi érsekhez. 1526. jun. 12. 14. A refor-



máció legelső pártfogói hazánkban. (19 egyén.) 15. Az 
első korszak reformátorai. (35 egyén.) 16. Tanfogalom. 
Isteni tisztelet. Fegyelem. 17. Az első korszak hitvallói s 
vértanúi. Il-ik szakasz. A zvvinglii irányzat kora. I 530 I 549. 
18. A reformáció tovább fejtődzése hazánkban. 19. A 
reformáció pártfogói e korszakban. 20. A második kor-
szak reformátorai. (73 egyén.) 21. Tanfogalom. Isteni 
tisztelet. Fegyelem. Zsinatok. 1545. 1546. 22. E kor-
szak hitvallói s vértanúi. Ill-ik szakasz. A kálvini irány-
zat kora. 1549—1 557- 23. A reformáció végleges meg-
állapodása. 24. A reformáció pártfogói e korszakban. 
25. E korszak reformátorai. (25 egyén.) 26. Tanfogalom. 
Isteni tisztelet. Fegyelem. Hitvallás. 27. Zsinatok. Első 
toronyi 1549. Második toronyi 1550. Beregszászi 1552. 
Szebeni első 1552. Ovárii 1554. Második erdődi 1555. 
Szebeni 2-ik 1557. jan. 13. Kolozsvári zsinat 1557. junius 
13. 28. E korszak hitvallói s vértanúi. 29. Zárszó. Az 
egész mű mintegy 8—IO ívre fog terjedni s ára 1 frt 
leend. Megrendeléseket elfogad a kiadó Réthy Lipót és 
fia Aradon (főtér, az „Alföld* kiadó-hivatala). 

Édes Ábrahám, sályi ref. lelkésznek ,Aprotestáns 
pap illetékes címéről* irt és a „Prot. Pap* című szakköz-
lönyben megjelent rövid kis értekezése külön lenyomat-
ban is megjelent. A prot. lelkészek és egyházi hivatal-
nokok címeit zsinatilag kellene szerinte meghatározni. 
Ajanlja nevezetesen, hogy a közpap címe legyen „tisz-
telendő* (a némely helyütt szokásban levő „tiszteletes* 
helyett), az esperesé „nagyontisztelendő* („nagytiszte-
letű* helyett), a püspöké pedig „főtisztelendő* („főtiszte-
letű* helyett). Különösen kikel azon visszásság ellen, 
hogy a prot. papnak nem adják meg azt a címet, amit 
a kath. papnak megadnak, holott a prot. és kath. pap 
állása és hivatala egészen egyenrangú. 

A körmöcbányai első vagyis városi protestáns 
gymnasium története a XVI. és XVII. században, — 
mely IUatky József főreáltanodai tanár tollából a kör-
möcbányai állami főreáliskola ez idei értesítőjében jelent 
meg s melyről az említett értesítő ismertetésében már 
említést tettünk, — egy 42 lapos füzetben !.ülön is 
kiadatott. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Zsinati választások. A felsőbaranyai egyházme-

gyében — értesülésünk szerint — egyházi rendes képvi-
selőnek kétszeri szavazás után Szilády Áron, Ballagi Mór 
és Dányi Gábor ellenében Kovács Antal főesperes, pót-
képviselőnek Dányi Oábor nagytótfalui lelkész; világi 
rendes képviselőnek Ballagi Mór és id. gr. Ráday Ge-
deon ellen fíáski Mihály járásbiró és e. m. tanácsbiró, 
pótképviselőnek Benkő Gyula ügyvéd és tanácsbiró vá-
lasztattak meg. Ujabban vett értesülésünk szerint azon-
ban Ráski Mihály, megválasztatasát nem fogadván el, 
id. Raday Gedeon segédgondnok pedig már előbb a 
békésbánati egyházmegye által rendes képviselővé válasz-
tatván, a világi rendes képviselőségre Ballagi Mór ismét 

kitűzetett. — A nagyszalontai egyházmegyében — értesü-
lésünk szerint — egyházi rendes képviselőül Nagy Dá-
niel esperes, pótképviselőül Szél Kálmán nagyszalontai 
lelkész és tanácsbiró, világi rendes képviselőül Ercsey 
Sándor tanácsbiró választattak meg; a világi pótképvi-
selőségre uj szavazás rendeltetett el Fónagy László, Tabajdi 
Károly és Benedek Ferenc között. — A solti egyházmegyében 

- mint nekünk irják — megválasztattak : rendes képvise-
lőkül Baksay Sándor esperes, Tóth Ferenc segédgondnok; 
pótképviselőkül Csikay Imre dunavecsei lelkész és Bal-
lagi Mór. — Az alsószabolcs-hajdúkerületi egyházmegyében 
— mint levelezőnk irja — megvalasztattak : rendes képvi-
selőkül egyházi részről Pápay Imre esperes és Tóth Sá-
muel e. k. jegyző, világi részről 11 eszprémy Gáspár se-
gédgondnok és Lengyel Imre e. m. jegyző; pótképvise-
lőkül Soltész László h.-szoboszlói lelkész és Ozsvárth Fe-
renc e. m. világi tanácsbiró. 

* A zsinatról — ugy latszik — némelyek azt 
tartjak, hogy az olyan lesz, mint az angol parlament, 
amely — egy híres angol allamférfi mondása szerint — 
mindenre képes, csak épen arra nem, hogy a fiúból 
leányt s a leányból fiút csináljon. A sátoraljaújhelyi 
ref. egyház képviselője a f. hó 10-kén Miglészen tar-
tott egyházmegyei gyűlésen azon indítvánnyal állt elő, 
hogy a zsinat a református vallás hitelveinek tisztázása 
és szertartásainak egyszerűsítése iránt kéressék fel. S az 
egyházmegye ez indítványt elfogadvan, zsinati képvi-
selőjét utasította, hogy az indítványt terjessze majd a 
zsinat elé s keresztülvinni igyekezzék. A zsinat ered-
ménye már most is sokak előtt problematikusnak tűnik 
fel. Még csak az kellene, hogy ott az orthodoxia és 
liberalismus is hajbakapjanak egymással, amibe — ugy 
latszik — az újhelyieknek gyönyörűségük telnék : akkor 
aztán jobb lesz, ha a zsinati atyák mindjárt összepa-
kolnak s nem költik a drága pénzt hiaba. Azokat a 
kérdéseket, amelyeket az újhelyiek a zsinatra útasítanak, 
mai időben nem zsinat, hanem az élet oldja meg. 

* A tiszai ev. egyházkerület f. hó 17., 18-án Iglón 
tartott közgyűlésén Péchy Tamás kerületi felügyelő meg-
nyitó beszédében kiválóan hangsúlyozta, hogy az egy-
ház, jelenlegi nyugodt, békés helyzetében (?) belügyei s 

i kivált iskolaügye rendezésére forditsa minden erejét. 
Ezután Cékus István superintendens adta elő szokott 
kimerítő jelentését a kerület tavalyi allapotárol. Kra-
marcsik Karoly rozsnyói igazgató, az egyházkerületnél 
12 évig viselt főjegyzői hivatalaról leköszönvén, helyébe 
Farbaky József nyíregyházi lelkész választatott meg. 
Azután a gyűlés az új egyházi rendezetnek alapul szol-
gálandó főbb elveket állapította meg. Hosszabb vita 
volt a lélekszám szerinti képviselet s a nők szavazat-
joga felett. A Pozsonyban fölállítandó egyetemes theoj. 
akadémia ügyében, az ottani egyházzal kötendő szerző-
dés pontjai megállapíttattak. A fürészi egyház kérelme, 
hogy elmozdított lelkészét Laucsek Dánielt ismét meg-
választhassa, nem teljesíttetett. Az ev. orsz. közalaphoz 
a kerület is hozzájárul, s beleegyezik a kerületi árva-
haznak Rozsnyón leendő felállításába. Az iglói s az 
Eperjesen és Rozsnyón állítandó felsőbb leányneveldék 
kerületi jellegűeknek nyilváníttattak. 



* Dávid Ferenc életéhez. A kolozsvári levéltárban 
Szabó Károly egyetemi tanár, közelébb egy igen nagy 
érdekli okmányt fedezett föl. Ez egy eredeti itélet, mely 
a Dávid Ferenc és neje Baróth Katalin között folyt 
perben 1575-ben, tehát több mint 300 évvel ezelőtt ho-
zatott. Az okmány szerint a hírneves unitárius püspök, 
még akkor a kolozsvári lutheránus egyház papja volt és 
mint ilyen válópert kezdett neje, Baróth Katalin ellen 
a polgári biróság előtt, a hová még az anyósat is meg-
idéztette. A kolozsvári fő- és királybíró illetékesnek mond-
ták ki magukat e perben ; hasonlókép itélt a városi 
komnrmnitás is, mint másod fokú biróság ; de a fejede-
lem ítélőszéke — a tábla — megsemmisítette ezt a két 
egyhangú ítéletet és a válóperben való eljarásra Alesius 
Dénes kolozsvári superintendensi mondta ki illetékes bí-
rónak, tehát egyházi fórumot, mely előtt később a Dá-
vid Ferenc válópere tudvalevőleg le is járt. A nagyér-
dekü okmány az illetékesség kérdésében lefolyt tárgya-
lásokat és ítéleteket egész terjedelműkben tartalmazza, 
még pedig zamatos régi jó magyar nyelven, mint azon 
korbeli erdélyi hivatalos nyelven. Az érdekes okmányt, 
mely uj fényt derít ugy a Dávid Ferenc életére, mint 
Erdély háromszáz év előtti vallási és egyházi viszonya-
ira, Szabó Károly ismertetni fogja s egész terjedelmében 
közzéteendi. 

* E gy a kevesek közül. Bernáth István dráva-
szabolcsi lelkész — mint nekünk írják — a kunszent-
miklósi reform, gymnasiumnál 5000 frtos alapítványt 
tett, melynek célja családjabeli, s ezek nem létében 
általában szegénysorsú tanulók segélyezése, részben pe-
dig a gymnasium alaptőkéjének nevelése. A nemes-
lelkü jóltevő maga is kunszentmiklósi születés és a 
kunszentmiklósi gymnasium egykori növendéke. Sok 
ily szülöttet minden városnak, sok ily növendéket min-
den iskolának ! 

* Iskolai értesítések. A-pozsonyi ág. hitv. ev. lyce-
umban a felvételi-, javitó- és pótvizsgálatok az 1881/2-dik 
tanévre augusztus hó 30-án és 31-én tartatnak, a beira-
tások szeptember 1 én kezdődnek és pedig az első 3 
nap alatt protestáns vallású és általában helybeli tanu-
lók, a többi napokon vidéki katholikus és izraelita tanu-
lók számára. A tanév ünnepélyes megnyitasa szeptem-
ber 5-én lesz ; az előadások szeptember 6-án megkezdet-
nek. A tápintézet szeptember i-én megnyittatik. Az 
igazgatóság. — A kiskunhalasi reform, lyceumban az 
1881/2-dik iskolai évre a beírások, felvételi-, javitó- és 
magánvizsgálatok szeptember 1. 2. 3. napjain tartatnak 
meg. A tápintézet szintén szept. i-én nyittatik m e g ; 
a tápintézetbe a tanulók 5 forint havi díjért vétetnek fel 
teljes ellátásra (reggeli, ebéd, vacsora), vallás és nemze-
tiségre való tekintet nélkül; a díj előlegesen fizetendő 
3 havi részletekben. A tápintézetbe belépni kivánó ta-
nulók folyamodványukat a tanév megkezdéseig az gaz-
gatósághoz küldjék be. Halas, 1881. aug. 13. Az igaz-
gatóság. — A budapesti reform, főgymnasiuynban az 
1881/,-ik iskolai évre a beiratások szept. hó I., 2., 3., 

fe le lős szerkesztő és kiadó-tutajdonos : I D r . B a , l l s t g " i 

4-én d. e. 8—12-ig megtörténvén, szeptember hó 5-én a 
tanévet megnyitó istenitisztelet után a tanítások azonnal 
megkezdetnek. A magánvizsgálatok, valamint a javitó vizs-
gálatok is csak a beiratás ideje alatt fogadtatnak el, s 
a vizsgálatot tenni köteles ifjú a szigorúan vett vizsgá-
lat s annak sikeres letétele után iratik be a következő 
osztályokba. A gymnasium I. osztályába belépendő ta-
nulók felvételi vizsgálat mellett iratnak be s csakis olya-
nok, kik 10-ik évöket betöltötték, vagy legalább élet-
koruk io-ik évében vannak. Tisztelettel kéretnek mind-
azon prot. és róm. kath. vallású szülők, kik gyermekei-
ket a jövő iskolai évre ezen gymnasium I — III. osztá-
lyába óhajtják bejegyeztetni, szíveskedjenek bejelentéseiket 
az igazgatóságnak még a beiratás kitűzött ideje előtt, 
vagy levélben vagy élőszóval megtenni. Ugyanerre kéret-
nek a magántanulók is. Budapesten, 1881. augusztus 1 5-én. 
Az igazgatóság. --- A hódmezővásárhelyi reform, főgijmna-
siumban a beiratások aug. 29—31. és szept. I—3. nap-
jain tartatnak meg. Tisztelettel felhivatnak azért a t. 
szülők, hogy gyermekeiket mielőbb beíratni igyekezze-
nek. A beiratás alkalmaval a félévi tandíj, az ifjúsági 
könyvtári illeték egészen, és az újonnan belépő nö-
vendékek után a fölvételi díj is azonnal lefizetendő. 
Ugyancsak a föntebbi napokon egyidejűleg eszközöltet-
nek a fölvételi-, javitó-, pótló- és magánvizsgálatok. 
Ugyanezen idő alatt nyújtandók be a tápintézet érde-
kében a kérvények. A tanévet megnyitó istenitisztelet 
S7.ept. 4-én megtartatván, a tanitás szept. 5-én rendsze-
resen megkezdetik. Hód-Mező-Vásárhelyen, 1881. aug. 
15. Az igazgatóság. — A csurgói helv. hitv. hat osztályú 
gymnasiumban az 1881 /2-ik tanév szept. hó i-én kezdő-
dik. A három első napon lesznek a beiratások és fölvé-
teli vizsgák, a negyedik napon pedig a javitó vizsgák 
a tanév 5-én fog megnyittatni. Tandíjul egész évre 10 
frt, tápintézeti díjul 50 frt fizetendő. A tápintézetben 
hitfelekezeti külömbség nélkül a gymnasium bármelyik 
növendéke részt vehet. Csurgó, 1881. aug. 16. Az igaz-
gatóság. 

* Gyászhír . Hegedűs János, nagyenyedi ref. theol. 
akadémiai tanár neje szül. Bágyoni Szabó Katalin, élte 
59-dik, boldog házasságuk 33-dik évében, f. hó 8-án 
elhunyt. Temetése 10-én ment végbe. Az elhunytat 
férjén kivül gyermekei : Dr. Kovács Ödönné és Hege-
dűs Gyula, valamint testvérei : Szabó Ferenc, Szabó 
Sámuel és Szentpáli Ignácné is siratják. Béke hamvain 1 

* Szerkesztői mondanivalók. G. P. A cikk annyi-
ban elkésett ugyan, amennyiben az a gyűlés — tud-
tunkkal — 20-dikán fog megtartatni, lapunk legközelebbi 
száma pedig 21-kén jelenik meg; de azért a felszólalást 
később is közölhetjük és közölni is fogjuk, jóllehet annak 
alapeszméjét nem tesszük magunkévá. — V. L. Cikké-
nek tartalma ellen nincs ugyan kifogásunk ; de az abban 
foglaltak legnagyobb része már igen sokszor el volt 
mondva lapunkban. — F. L. Kolozsvár. Visszaküldtük. 
B. G. Ókér K. F. Gyűd. L. Ö. Nyiregyháza. Levelet 
irtunk. 

DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 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 \ frt 50 kr., egész évre !) frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. külön 30 kr. 

Teljes számú pélcLérr̂ yolckial mindég "̂ ĝ  

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. Iter. Kiniisy-ufca 29. sí. I. fim. 

Azon t. előfizetőink, kiknek elöíizetésök 
lejárt annak megujitására felkéretnek. 

Az egyházi illetmények kérdéséhez. 
E lap f. évi 22-ik számát, a bártfai tótajku 

lelkész és barátom átadta nekem azon célból, 
hogy az abban foglalt ^Hja paraszt! már az más!^ 
és jA prot. hitfelekezet ellen támasztott törvény-
sértő követelésekről" szóló cikkeket olvassam el 
és egyeztessem össze tartalmukat az általam még 
mult évben az „Eperjesi Lapok" november 20-án 
megjelent 4 7-ik számában ugyanazon tárgyról 
közlöttekkel. 

Én a két cikket figyelmesen elolvasván, azt 
találtam, hogy azokban az enyéimmel sokban 
megegyező gondolatok fordulnak elő; de a jelzett 
két cikkben speciális esetek tárgyaltatnak, én 
pedig ezen fontos kérdést cggházi és jogi szem-
pontból fogván fel, általánosságban tárgyaltam s 
igyekeztem azt lehetőleg minden oldalról megvi-
lágítani, azon cél is lebegvén szemeim előtt, ho£v o ' <-> 7 ö * 
adandó esetben alkalmaztathassanak eszméim. 

Álljanak tehát itt a már egy ízben kisebb 
körben közlött szerény soraim minden hozzátétel 
s változtatás nélkül. 

A kérdés az, hogy az ág. vagy helv. hitval-
lású ev. egyházak hívei kötelezhetők e arra, hogy 
a róm. vagy gör. kath. plébánosok, felekezeti is-
kolák vagy tanitók részére készpénzbeli vagy 
másnemű adózásokat teljesítsenek ? 

Felmerült esetek arra indítanak engem, hogy 
a közigazgatás terén működők és más érdekeltek 
figyelmét felhívjam ezen kérdésre s az erre vo-

natkozólag fennálló törvényekre és kormányrende-
letekre, azon célból, hogy eleje vétessék a felesle-
ges huza-vonának, hatósági eljárásnak, felebbezés-
nek és költekezésnek. 

Gyakran fordulnak elő esetek, hogy protes-
táns hívek róm. vagy gör. kath. lelkészek s tani-
tók által a szolgabírói hivataloknál bepanaszol-
tatnak, hogy a protestáns vallású egyének róm. 
vagy gör. kath. vallású egyénektől ingatlant vá-
sárolván, ezen az alapon pap- és ágybérek, vala-
mint tanitói illetmények fizetésére kötelezvék; s 
megtörtént, hogy ily panaszok folytán a panasz-
lottak elmarasztaltattak. 

Ezen eljárás nemcsak helytelen s ily panasz 
és igény nemcsak hogy minden jogos és törvényes 
alapot nélkülöz, de határozottan törvényellenes; 
mert: 

a) Az 179°/1 • évi 26. t. c. 6. §-ában világo-
san kimondatik, hogy a pap- és ágybérek, melye-
ket eddig az evangélikusok róm. kath. lelkészek-
nek és mestereknek, avagy más egyházi szolgáknak 
vagy készpénzben vagy terményekben vagy pe-
dig munkákban szolgáltattak, jövőre teljesen meg 
fognak szűnni, s ezen országgyűlés törvényeinek 
kihirdetése után számítandó évnegyed m-ulva sehol 
sem lehet azokat követelni, hacsak az evangéli-
kusok a nevezett lelkészek működésével önként 
nem élnek, mely esetben azokért a katholikusok-
kal egyenlő papbért tartoznak lefizetni. Mikép 
kártalaníttassanak pedig a kath. lelkészek ezen elve-
szett jövedelmekért: ez iránt a helytartó-tanács 
meg fog hallgattatni; de egyszersmind az is ki 
fog jelentetni, mikép ő felsége soha sem járuland 
ahoz, hogy ezen kárpótlás színe alatt vagy az 
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adózó népre vagy a kir. kamarai kincstárra vala- ! 
mely teher háruljon. A templomok, lelkészlakok í 
és iskolák épitése vagy javítása alkalmával pedig 
sem a katholikus nép az evangélikusoknak 
sem az evang. nép a katholikusoknak kézi-
vagy igás napszámot teljesíteni nem köteles, s 
minden ez iránt kötött szerződés semmisnek te-
kintendő. 

b) A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházke-
rület szuperintendensének azon okból készült pa-
naszos felirata folytán, hogy a róm. kath. plébá-
nosok oly protestáns hívektől, kik róm. katholiku-
soktól fekvőségeket vásároltak, az i 79% - 26. 
t. c. 6. §-ában foglalt rendelkezés ellenére ágybért 
követelnek, sőt e visszaélésben a canonica visita-
tióra való hivatkozással törvényhatósági közegek 
által is támogattatnak, — a vallás- es k özokta-
tásügyi m. kir. ministerium 18S0. évi március hó 
io-én 23 i i . sz. a. következőleg válaszolt: „Folyó 
évi január hó 21-én 68. sz. a. kelt felterjesztése 
folytán, melyben intézkedést kért tétetni azon vissza-
élések meeeátlása ellen, miszerint ágostai hitval-ö ö ' O 
lásu hívek római katholikusoktól vásárolt fekvő 
birtokuktól, politikai úton, ágybér és ehez ha-
sonló egyházi illetékeknek római katholikus lelké-
szek és kántortanítók részére való fizetésére kö-
teleztetnek, felhívom nagyságodat, szíveskedjék az 
ily speciális eseteket hozzám, intézkedhetés végett 
felterjeszteni. Megjegyzem egyébiránt, hogy miu-
tán ily esetekre az t 79°/i• 26. t. c. félremagya-
rázhatlan határozatokat tartalmaz, s irányadóul 
szolgál és szolgált ezelőtt is: ujabb általános in-
tézkedés-tételre szükség egyáltalán nincs, és pedig 
annál kevésbé, minthogy a hivatolt törvény min-
denkor olykép alkalmaztatott az egyes felmerült 
esetekben, mint az nagyságod érintett felterjesz-
tésében kívántatik. A minister meghagyásából 
Tanárky Gedeon államtitkár." 

c) Az egyházi illetékek fizetése személyes 
tartozás levén, a protestáns híveknek a római katho-
likusoktól (vagy gör. katholikusoktól) magánszer-
ződés alapján vagy birói árverésen történő birtok-
vásárlása esetén a protestánsok a római vagy 
aör. kath. lelkészeknek és tanítóknak semminemű o 
címen bármily illetéket fizetni nem tartoznak; 
mert: 

1. Ezen vallásfelekezetbeliek polgári-, politikai-, 
tehát egyházi jogok tekintetében is egyenjogúak; 

11 t o 

mindenik egyház csupán saját híveit adóztathatja 
meg és róvhat reájok terheket, ellenben semmi-
féle egyház nincs feljogosítva, hogy más egyházra 
s ennek híveire bármily címen adót (terhet) ves-
sen (1848. évi 20. t. c. 2. §., 1868. évi 53. t. c.) 

2. Minden egyén köteles egy önálló egy-
házközséghez csatlakozni és tartozni (1868. évi 
53. t. c. 20. §); és minden vallásfelekezetnek 
tagjai, más felekezettől függetlenül, szabadon mo-
zoghatnak. (1867 évi 17. t. c. és 1868. évi 53. 
t. c. 19. §.) 

3. A vallás minden emberre nézve személy-
jogot képez és az összes, tehát a vallási viszony-
ból eredő személyjogok is, nem lévén a jogi for-
galom tárgyai, el nem idegeníthetők, másra szer-
ződés vagy végrendelet utján át nem ruházhatók; 
az elbirtoklás s az elévülés, öröklés s hagyaték 
tárgyai ezen személyjogok nem lehetnek; az ezen 
jogokkal viszonylagosan (correlative) járó s össze-
kötött terhek sem háríthatók más személyre senki 
által. Ezen jogok és kötelezettségek a birtokkal 
élválhatlan kapcsolatban nem állanak; sőt min-
denkor csakis a személyt (cselekvőleg és szenve-
dőleg) illetik meg; de a birtokot, az ily jogokkal 
járó kötelezettségek soha sem terhelik; miért is 
ily jogok telekkönyvi előjegyzés vagy bekeble-
zés tárgyai sem lehetnek. (Tkvi rend. 63 §.) 

4. A magánszerződés utjáni lekötelezés ér-
vénytelen és semmis. (179°/i- 26. t. c. 6. §-a.) 

5. Az önkéntes vagy végrehajtás folytáni 
birói árverések alkalmával eladott ingatlanok ve-
vője csak a vételárt s az átruházási százalékot 
fizeti, s az előbbi tulajdonosnak semmi más ter-
heiért nem felelős. (1868. 54. t. c. 456. §.) 

6. Az egyházi (papi, tanitói, iskolai) illetékek 
nem képeznek kiváltságos terhet (onus privilegia-
tum); ez okból a kielégítési sorrendben az elő-
nyös tételek közé fel nem vétetnek, ha a bírói-
lag elárverezett ingatlan vételára felosztásra kerül. o o 
(1868. évi 54. t. c. 446. §-a.) 

d) A canonica visitatió a katholikus egyház 
belügyére vonatkozó felekezeti eljárás; ez okból 
csakis a katholikus egyház híveire bír kötelező 
erővel; de miután annak sem az országos tör-
vényt módosító, szabályozó vagy megsemmisítő 
hatálya, sem a kath. egyház körén kivül eső 
(bármily bevett vallású) hitfelekezetre kötelező 
ereje nincs: világos, hogy arra idegenek irányá-
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ban senki sem hivatkozhatik és arra semmiféle 
(politikai vagy birói) határozat nem alapítható. 

e) A népiskolai törvényekből a hatóságok 
tévesen alkalmazzák ily esetekre az 1868. évi 
38. t. c. 35. 37. §-ait, — melyek a községi (tehát 
felekezet nélküli) népiskolák terheinek viseléséről 
intézkednek, — katholikus felekezeti iskolák érde-
kében. Pedig ez sérthetné a katholikusok vallásos 
érzületét, mert tudvalévő dolog, hogy mennyire 
idegenkednek a községi iskoláktól a r. k. lelkész 
urak (eklatans példa reá a Gáboltón felállíttatni 
.szándékolt községi iskola ügye). 

Mindezeket azon, és nem más okból hozom 
a nyilvánosság terére, hogy előmozdítsam a min-
denkit megillető jogok tiszteletben tartását; és 
ha ezeket bárki is figyelmen kivül hagyni vagy 
lábbal tiporni merészkednék: a fentebb körvona-
lozott jogok tiszteletben tartását az illetők érdeké-
ben felsőbb helyütt is kieszközölni el nem mu-
lasztandó m. 

Eddig terjed fennebb említett cikkem. Szük-
ségesnek tartom azonban még azt is megjegyezni, 
hogy ily kérdések első sorban közigazgatási úton 
intézendők el és csakis másod sorban viendők s 
vihetők a biróságok elé. Én ily ügyben közigazga-
tási úton célt értem. 

Nem lesz talán cél- és alkalomszerűtlen, ha 
felemlítem e helyütt, mint fentebbi közleményem 
pendant-ját, a kir. kúria semmitőszéki osztályának 
1873-ik évi május 21-én 7983. sz. a. kelt hatá-
rozatát (lásd Törvényszéki Csarnok 1873. ^ 
62. számának 249-ik lapját), melyben következő 
jogeset merült fel s nyert megoldást: Sántha Ist-
ván r. kath. plébánus I Irobitsek János ellen a 
„visitátió Batthyániána" szerint neki évenkint járó 
és előbb mindig fizetett, de 1867. évtől fogva 
megtagadott gabona-illetménynek, összesen 4 í/2 

nagy mérőnek vagy 40 frt 50 kr. értékének 
megitéltetése iránt a szenicei ibiróságnál kere-
setet indított. Ezen jbiróság 1873. évi május hó 
2-án kelt végzéssel magát illetéktelennek mond-
ván ki, felperes semmiségi panaszt nyújtott be, 
melyet a semmitőszék elvetett azon indokból, 
„mert az e perben álló felek között vitássá vált 
felperes kereseti jogának és alperes kötelezett-
ségének alapjául szolgálható azon kérdés eldön-
tése, váljon alperes az eddig általa felperes szá-
mára kiszolgáltatott és közadóbeli természettel O 

biró járadékokat továbbá is teljesíteni köteles-e 
vagy sem, ehö vonalban a közigazgatási hatósá-
gok elintézése alá tartozván, ezen ügy helytelenül 
lett a biróság előtt folyamatba t é v e / 

Végül meg kell még jegyeznem, hogy a papi-
és ágybérektől, a tanitói- és iskolai (értem a felekezeti 
tanítókat s iskolákat) illetékektől vagyis készpénz-
beli és természetbeni járandóságoktól, — me-
lyek minden egyház híveinek csupán személyes 
kötelezettségét képezik, — megkülönböztetendők 
s ezzel össze nem tévesztendők az egyházi 
kegyúri jogból származó kötelezettségek, mely 
utóbbiak egészen más, az előbbiektől határozottan 
különböző természetűek s a birtokkal kapcsolatos 
jogokat és kötelezettségeket szülnek, melyeket, 
az alábbi rendelet szerint, minden birtokos, ille-
tőleg ily joggal s kötelezettséggel terhelt birtok 
tulajdonosa, vallásra való tekintet nélkül viselni 
köteles, mint onus privilegiatumot. Ezen kegyúri 
jogra (patronatus jus) vonatkozólag 1864-ik évi 
augusztus hó 24-én 15104. sz. a. az összes tör-
vényhatóságokhoz következő udvari rendelvény 
bocsáttatott ki: „O cs. és apostoli királyi Felsége 
1. k. urunk nevében. Ujabb időben eltérő nézetek 
merülvén fel az iránt, váljon az egyházi kegyúri 
jogból származó kötelezettségek birtokváltozás 
esetén az uj tulajdonosra már természetüknél 
fogva átszállanak-e, minden lehető kétely elosz-
latása nézetéből (talán indokából r) ezennel nyilvá-
níttatik, miszerint ott, hol a kegyúri jog valamely 
ingatlan birtok tulajdonával összefüggésben áll, 
annak netaláni törvényszerű megszünte té sé ig a 
megfelelő kötelezettség magával az illető ingatlan 

o 0 0 o 
birtokkal válhatlanul s elannyira kapcsolatos, 
hogy annak hatálya a birtoklási s telekkönyvi álla-
potban történt véiltozások által nem érintetvén, min-
den uj tulajdonosra a jószággal együtt közvetlenül 
áts:ármazik, miről ezen . . . közönsége az aláren-
delt birói hatósággal tudatás végett értesíttetik. 
Kelt a birodalmi fővárosban Bécsben Ausztriában 
stb." 

Váljon ezen rendelet a szigorú alkotmányos-
ság szempontjából megáll-e, és váljon a magyar 
közjog, a magyar magánjog, sőt mindezektől el-
tekintve, az észjog (jus naturae) szabályai szerint 
bir-e és birhat-e általánosan kötelező erővel most, 
midőn az 1848. évi 20. t. c. 2. §-a értelmében 

I az „e hazában törvényesen bevett minden vallásfele-
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kezetekre nézve, k ü l ö m b s é g né lkül , tökéletes egyen-
lőség és viszonosság (reciprocitás) állapíttatott meg,'1 

mely törvény az 1868. évi 53. t. c. bevezető 
soraiban feleleveníttetik s ugy ezen, mint az 1867. 
évi 17. t. c . szerint a protestáns ( i 7 9 ° / i - 26.), 
róm. és gör. e. kath., unitárius és izraelita vallás-
felekezetek egyenjoguaknak nyilváníttatnak s egy-
szersmind ezen törvények vi lágos szavai szerint 
„minden ezzel ellenkező t ö r v é n y , s z o k á s vagy 
r e n d e l e t megszüntettetik?" E kérdésre bátran és 
határozottan azt felelem, hogy a hivatok udvari 
rendelet nem alapult törvényen ; hogy ezen udv. 
rend. különben is az imént hivatolt későbbi tör-
vények, de különösen az 1848. évi 20. t. c. ál-
tal hatályon kivül helyeztetett : következőleg 
minden egyház, birtokos (és nem lévén többé a 
földbirtokok közt kü lömbség az Országbírói érte-
kezlet I. r. 1. 2. 3. §-a, az ősiségi nyilt parancs 
és az osztr. polg. tkv. alapján) birtok egyenjogú, 
és mindenik csak saját egyházi terheit köteles 
viselni. D e h o g y mindez csak egy vi lágos törvény 
meghozatalakor fog általánosan alkalmaztatni, na-
g y o n valószinű. Fekete István, 

ügyvéd s a bártfai ev. 
egyh. felügyelője 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

— 7. közlemény. — 

77) A temesvári m. kir. állami főreáliskola értesí-
tője. Igazgató Dr. Laky Mátyás. Értekezés : A test-
gyakorlásról, Dr. Láng Istvántól. Tanulók sz. 296, kik 
közül 140 r. kath., 96 zsidó. A belvárosi zsidó hitköz-
ség, elnökének, Eisenstaedter Ignácnak ezüst lakodalma 
emlékére 500 fros ösztöndíj-alapítványt tett. A temes-
vári első takarékpénztár négy tanulót, egyenkint 150 
frtnyi ösztöndíjjal gyámolít évenkint. Az ifjúság körében 
egyházi énekkar alakult. A tanárok közül irodalmi téren 
is működtek : Dr. Alföldy Dénes, Dr. Benedek Albert, 
Dr. Láng István és Dr. Szalkay Gyula. 

78) A temesvári közép-kereskedelmi-, polgári- és 
kereskedelmi vasárnapi iskola értesítője. Német nyelven. 
Igazgató Wiessner Eerenc. Értekezés (magyar nyelven): 
Néhány szó a székelyekről, Mátyás Sándortól. Tanulók 
sz. a polg. iskolában 102, a közép-keresk. iskolában 54, 
a vasárnapi iskolában 97, összesen 253. 

79) A temesvári községi néptanodák 9-dik értesítője. 
Igazgatók Hetzel Samu, Trost István, Scháffer Károly. 
Növendékek sz. 2436, kik közül anyanyelvre nézve 1918 
német, 325 magyar. Az iskolanővérek azon tagjai, kik 

eddig a józsefvárosi közs. leányiskolát vezették, azon 
okból, mivel a Józsefvárosban a csanádi püspök egy fe-
lekezeti jellegű leányiskolát állított fel, s mivel a szer-
zet, tanítónőinek elégtelen számánál fogva egy és ugyan-
azon városrészben két iskolát nem láthat el, — a józsef-
városi közs. leányiskola vezetésétől a tanév végével visz-
szaléptek. A gyárvárosi fiúiskola épületének kiépítésére 
nézve intézkedések tétettek. 

80) A tordai állami polgári fiu- és leányiskola ér-
tesitője. Igazgató Pálíi Károly. Értekezés : A különböző 
vegyképletek jellemzése, jelentősége és történelmi fejlő-
dése, Miklós Gergelytől. Tanulók sz. 110, kik közül 47 
helv. h., 30 unitárius, 21 r. kath A fiúiskola 4-dik és 
a leányiskola 3-dik osztálya a lefolyt évben nyilt meg. 

81) A treveséni kir. kath. főgymnasium értesítője. 
Igazgató Pfeiffer Antal. Értekezés: A főgymnasiumi 
ethnographiai és régészeti muzeum ügye, és az érem-
gyiijtemény, Janovszky Lászlótól. Tanulók sz. az év 
végén 266, kik közül 137 zsidó, 119 r. kath. Egy pár-
huzamos osztály. Az érettségit sikerrel kiállt 6 tanuló 
közül 4 az orvosi pályára szándékozott lépni. Az érem-
gyüjtemény alapja 700 darab éremmel a lefolyt évben 
megvettetett. 

82) A trsztenai kir. kath. négy osztályú gymna-
sium évi értesítője. Id. igazgató Csáka Károly. P.rteke-
zés helyett egy latin hymnus Rudolf és Stefánia me-
ny egzőj ük alkalmára, Podhradszky Mihálytól. Tanulók 
sz. 104. A tápintézet javára országos sorsjátékot ren-
deztek, melynek tiszta jövedelme 1123 frt. volt. Az if-
júság számára olvasó-terem rendeztetett be. 

83) Az ujverbászi fel. jelleg nélküli pártfogósági 
nyilv. alreálgymnasium 10-dik évi tudósítása. Magyar és 
részben német nyelven. Igazgató Kovalszky Lajos. Nö-
vendékek sz. 94, kik közül 30 ág. h., 21 helv. h., 17 r. 
kath., 16 zsidó. 

84) Az újvidéki kir. kath. magyar főgymnasium 
tudósitványa. Igazgató Franki István. Értekezés: A tör-
vényszerűség a történelem terén (J. St. Mill nézete), 
Korény-Scheck Vincétől. Tanulók sz. 261. A segély-
alap a lefolyt évben több mint 700 frttal gyarapodott. 
A tanárok közül irodalmilag is működtek : az igazgató, 
Zanbauer Ágoston, Dr. Buday József. 

85) Az újvidéki szerb főgymnasium értesítője. Szerb 
nyelven. Igazgató Pusibrk Vásza. Értekezés: A Szerbi-
ankáról, Szandics Sándortól. Tanulók sz. 251. 

T Á R C A . 
Válasz Csepeli Pál urnák*) 
»Péter és Pal (tudjuk) nyárban 
Összeférnek a naptárban, 
Könnyű nekik ott szerényen 
Megárulni egy gyékényen.* 

Hanem Csepeli Pál és Marjai Péter nem férnek 

*) Ld. lapunk f. é. 31. számát. Térhiány miatt késett. Szerk. 



össze a Prot. Egyh. és Isk. Lapban, s nehezen tudná-
nak árulni egy gyékényen. 

A mint megláttam, hogy Csepeli „Böngészete* 
nekem szól: igazán örültem. No legalább nem hiaba szól-
tam — gondolám, — remélve, hogy papi férfiúhoz illő 
komoly, eszmedús, erőteljes és tanúságos replikát olva-
sandok, melyben, ha figyelemre méltót, s netalán va-
lami jót mondtam : méltánylást, ha hibáztam, jóakaratú 
útbaigazítást talalok. De midőn e helyett, Cs. P. ur 
jóakarat nélküli, gúnyos, mondhatni fitymáló „Böngésze-
tét* olvastam : szomorúan tapasztalám, hogy vajúdó 
reményem egeret szült. 

„Szép, szép, mikor a fiatal ember ágaskodik* stb. 
Igy kezdi Cs. P. ur. 

Ismeretes frázis. Valahányszor fiatal ember szólal fel, 
vagy tesz valamit, az idősebb kor gyengeségére utaló 
önhittség nyomban elkialtja magát : ni ni a fiatal óriás, 
hogy ágaskodik, hogy fitogtatja magát. Nem szép dolog 
pedig a gúnyolódás. Az idősebb, tudósabb, tapasztal-
tabb férfiaknak, még kötelességök volna buzdítani s kézen 
fogva vezetni be minket az egyházi irodalom és gyakorlati 
lelkipásztorkodás mezejére, mint tanitja a madár repülni 
fiait, az anya járni gyermekeit. Nekünk papoknak pél-
dányképeink is vannak, kiket követni tartoznánk. Jézus 
és az apostolok a rajtuk ejtett sérelmeket szelíden 
tűrték; fenséges példa erre Pál apostol magatartása 
Festussal szemben, ki előtt midőn Pál, maga igazolá-
sául előbbi életét elbeszéli, ez gőgösen így felel neki: 
„bolondozol te Pál!* A nagy apostol pedig nem nehez-
tel, hanem a szelídség legmagasb fokával felel : „nem 
bolondozom nemes Feste, hanem igaz és józan beszé-
deket szólok.* (Csel. XXVI. 24.) 

Ha Cs. P. ellenem irt „Böngészetére, * az övéhez 
hasonló gúnynyal akarnék válaszolni: mily könnyű volna 
most nekem a „Böngészel* méltó visszhangjául oda-
kiáltani Cs. P. fülébe Festus szavait! De ezt nem te-
szem, cz nem lenne szép, sőt én az ő festusi tá-
madására is csak azt felelem páli szelídséggel : „igaz 
és józan beszédeket szóltam.* Ha pedig ezt tettem, 
mint Pál nem érdemelte meg Festus gorombaságat, 
ugy én sem érdemlem meg Cs. P. gúnyos támadását. 

Cs. P. ur szánakozik és csudálkozik „hasraesése-
men* (?), mondván : „Nagyon ügyetlen s nem annyira 
nevetséges, mint inkább szánalmas hasraesés. Neki nincs 
panasza, hanem a többinek. Neki nem ég a háza, még-
is ő kurjász.* Csudálatos! Cs. P. urnák nem fér a fe-
jébe, hogy legyen ember, ki önzetlenül lépjen fel és 
irjon. Szerencsétlen az, a ki mindig pro domo szokott 
beszélni. Ha helyzetemet ugy ismerné, mint nem, belátná, 
hogy nekem nincs okom magam miatt panaszkodni, ki-
vált az anyagi helyzetet, vagyis a kápláni jövedelmet 
illetőleg. Epen azért szánakozzék, csudálkozzék bár 
Cs. P. ur hasraesésemen: ismétlem, nem saját helyze-
temről venném a színeket a kapláni mizériakat feltün-
tető kép festéséhez ; hanem vehetném mas derék, nalam 
sokkal kulömb és képzettebb, mégis nyomorgó kollegáim 

helyzetéről, kik az altalam emiitett igazságok súlyát 
— ha itt nyilvánosságra nem hozzák is — igen-igen 
érezik. 

De hiába beszélek én itt. Cs. P. feltette magá-
ban, hogy nem liisz, csak a káplánok ellen kardosko-
dik. Vagy tán az lehet oka hitetlenségének, hogy csak 
olyan káplanokat ismer, milyet e lap 24-dik szamaban 
elég kedélyesen leír, vagy csupán városi káplánokat 
látott ébenfa-pálcával, glacé-keztyűvel ? 

De ha igy volna is a dolog, kevesek példájából 
az egészre általánosan következtetni nem lehet. De meg 
kérdés, hogy az ilyeneknek is, az úgytetsző külső jól-
lét mellett nincsen-e más, még keservesebb mizériájuk ? 
Mert számtalan kisebb-nagyobb ága van azon mizériá-
nak, melyet én értettem, de a mely lelett Cs. P. nem 
gondolkozott. Tessék elhinni, az iparos-segéd nincs oly 
szubordinált helyzetben, mint sok káplán principálisával 
s annak háza népével szemben. Hány kisebb-nagyobb 
sértés, mellőztetés, gyanúsítás s szándékos boszantás-
ban kell részesülnie a sokszor nagyon is szerény, becsü-
letes ifjúnak ? És a bántalmak ellen egyetlen orvossága 
van : a türelem. 

De azért a világért sem állítom, hogy ezekkel 
épen ellenkező, nyugalmas, kifogástalan káplániák nincse-
nek ; mert tudom, hogy vannak s az ilyenek iránt nagy 
tisztelettel viseltetem. 

Cs. P. urnák azonban van egy tanácsa hozzám. 
Azt mondja : „110 hát szólítsa fel a többit mind az 
utolsó szálig, hogy kiáltsák ki világgá : nekem erős 
panaszom van* stb. stb. Risum teneatis amici! Hiszen 
csak mindenkinek van esze, hogy nem zúdítja nya-
kába a házat, nem gyújtja meg feje fölött a fede-
let, hogy magát is oda fojtsa. Csoda, hogy azt nem 
kivánja tőlem Cs. ur, hogy photografiájukat is küldjein 
el az elégedetleneknek. 

De nem, Cs. P. ur előre tudja, hogy „ilyen káp-
lánt aligha fognék találni száz közül tizet.* Okát is adja. 
„Mert — úgymond — nyilvánosan hazudni kevés ember 
mer. Mert határozottan nem igaz az, hogy a káplánok hely-
zete szívkeserítő mizerabilis volna.* A minapában Kos-
suth mondott ilyen formát Jókainak. Jókai nem védeke-
zett, csak annyit mondott: „Kossuthnak minden sza-
bad, neki egyedül a nagy világon.« En sem védeke-
zem ; de a rám célzó sértést határozottan visszautasí-
tom, s azt mondom : a mi szabad egy Kossuthnak, nem 
szabad az Csepeli Palnak. Cs. ur felületesen és elhamar-
kodva mondta ezt. A mai kor embereit épen az jellemzi, 
hogy nagy hangon kiabálnak igazságtalan dolgokat, de 
a valót kevesen merik leplezetlenül kimondani, mert a 
közmondás: „szólj igazat, betörik a fejed*, még min-
dig igaz. 

Hanem ahoz, hogy az ember meggyőződése ellenére 
és mindennapi példák lattára elcsűrje-csavarja a mások 
altal felfedett igazsagot : nemcsak bátorság, de egy kissé 
tág lelkiismeret is kell. 

Hogy a papság nem „boldogság hajója ' , azt én 



nem Cs. P. úrtól tanultam meg, valamint azt sem, 
hogy „a theologiai pálya bevégzésétől, a rendes papság 
ugy álmodott húsos fazekáig, egy elkerülhetetlen út 
van, melyen a káplánság koldus-tarisznyájával, több-keve-
sebb ideig bolyongani kell " Ezt tudva léptem e pá-
lyára, és pedig azért, mert csekély tehetségemet e té-
ren véltem leginkább értékesíthetni, hasznossá tehetni. 
Nem is azért kiáltozom, mert „benne vagyok már abban 
a helyzetben, melyet magam választottam magamnak;® 
hanem azért, mert fáj, nagyon fáj, hogy ezen helyzet-
ben levőkkel szemben, — kikre pedig, ismétlem, nagy hi-
vatás vár, — a részvétlenség, az érdek, a szívtelenség s 
a roszakarat, sok méltánytalanságot követ el. Azért szól-
tam, hogy vajha botrányos eljárások, kisebb-nagyobb 
bántalmak, igazságtalan intézkedések által ne keserít-
tetnék az előretörő ifjú ember, ne lohasztatnék le an-
nak lelkesedése. 

Tovább menve Cs. P. ur azt mondja: nem vagyok 
szerencsésebb vádammal sem. Egy esperest vádolok 
szószegéssel, igaztalansággal. Itt egyúttal illemre is ke-
gyeskedik tanítani, mondván : „ily meggondolatlan vá-
daskodás és ágaskodás nem illik káplán emberhez.® 
Sőt, hogy jobban megijedjek, fenyeget is: „köszönje 
meg — úgymond, — ha a hasraesésnél egyéb baja 
nem történik.® 

A vádaskodásra nekem okom és jogom van; a 
mit mondtam, nem az ujjamból szoptam s meggondolva 
mondtam. Az esperest azonban nem nevezem most se 
meg, bármennyire szíveskedik is Cs. P. engem az egész 
tiszántúli esperesi kar előtt blamirozni s haragjukat reám 
zúdítani. Az összes esperesi kart nem éri vádam. A 
kinek szánva volt, megérthette ; a kinek nem szűre, nem 
veszi magára. 

Hiedelemről Cs. P.-nek igen kár beszélni. A fenye-
getődzésre pedig azt felelem, hogy a vaskalap kora le-
járt, s igazságunk érzetében senkitől sem té.lünk. 

Utolsó pontjáig jutottam Cs. P. ur böngészetének 
s meggyőződtem, hogy ő mindig egy nótát fú. Megint 
azt mondja, hogy szerencsétlen vagyok kérelmemmel 
is, mikor a próbapapolas visszaállítását kérem. 

Erre mar nem is szaporítom a szót, úgysincs mit 
megcáfolni; mert hiszen Cs. P. ur nem mond semmi 
újat. Elismerem ugyan, hogy a próbapapolás nem 
valami üdvös, de a semminél mégis több, a mostani 
rendszernél nem lealázóbb. Pótoltassék hát mással, p. o. 
ajánlással, a megüresedett helyre ajánljon p. o. egy 
egyházmegyei bizottság, csak az ú t-m ód legyen meg 
arra, hogy az érdemes emberről életjel adassék, s előbb 
menve tehetségét érvényesíthesse. 

A mi a szabad papválasztas eltörlését illeti, no én 
itt sem lennék olyan kegyetlen, mint Cs. P. ur. Eltörlé-
sét határozottan nem sürgetem, de szabályozását igen. 
Hanem részemről abba soha sem egyezném bele, mit 
Cs. P. ur ajánl, hogy adassék a választás joga az egy-
házmegyei törvényszékeknek. Nem egyezném ebbe nem-
csak azért, mert ez nem fegyelmi ügy, mert ez a pro-

testáns szellemmel ellenkezik ; hanem azért sem, mert tar-
tok tőle, hogy abban az egyházmegyei testületben olyan 
emberek is lehetnének, kik egyik-másik káplánt az igaz-
ság nyilt kimondásáért nemcsak fenyegetnék, hanem 
üldöznék, tán még meg is feszítenék, s hogy annál több 
legyen kápláni jövedelmök : 20 évig is elkáplánkod-
tatnák. 

Végeztem ezúttal Cs. P. úrral. Hanem mivel ő oly 
kifogyhatatlan velünk káplánokkal szemben a jó taná-
csokból : engedje meg, hogy én is tanácsoljak neki va-
lamit. Ez a valami a türelem. Marjai Péter, 

ref. káplán. 

B E L F Ö L D . 
A tiszai ág. h. ev. kerület közgyűlése. 

A nevezett egyh. ker. közgyűlése Iglón f. h. lő 
— 18. napjain tartatott meg. Az'első napon délután 3 
órakor gyamintézeti értekezletre gyűltek össze a jelen-
voltak és a begyűjtendő offertorium felét az illésfalvi 
leánygyülekezetnek megszavazták. Ót órakor az alább 
írtnak szónoklata mellett (Ap. csel. 1. 1—3. felett) és az 
iglói énekkar közreműködésével, gyamintézeti istenitisz-
telet tartatott, melynek oftertoriuma 112 frtot hozott 
be. Az erre következő értekezleten a közgyűlés főbb 
tárgyai, 11. m. az egyházi rendezet, Laucsek fűrészi lel-
kész esete, a pozsonyi theol. akadémia és a felállítandó 
kerületi árvaház és felsőbb leánytanoda ügyei beszéltet-
tek meg. 

A második napon Zelenlca Pál buzgó imája és a 
fennevezett énekkar által előadott ének után, Péchy Ta-
más egyházkerületi felügyelő üdvözölvén a nagyszám-
mal egybegyűlt képviselőket, a gyűlést megnyitottnak 
nyilvánítja. Azután következett Czékus István superin-
tendens kimerítő évi jelentése, melyből értesülést nyer-
tünk az egyes egyházak építkezéseiről, vagyonáról, a hi-
vatalnokok változásairól, az egyházi és iskolai életről, 
az irodalmi tevékenységről, az adakozásokról, melyek 
ez évben is körülbelől 30,000 frtra rúgtak stb. Supe-
rintendens úr buzgó fáradozásaiért köszönet szavaztat-
ván, a jelentés tudomásul vétetett, s egyszersmind el-
határoztatott, hogy az egyházi vagyon betáblázása és 
az épületek biztosítása mindenütt felelősség terhe alatt, 
mulhatlan kötelességévé tétessék az egyházi elöljárósá-
goknak. 

Kramarcsik Károly egyházkerületi főjegyző lekö-
szönése sajnálattal elfogadtatott, 15 évi sikeres működé-
seért köszönet szavaztatván. Helyébe Dr. Markó Sándor 
választatott meg, Pákh Károly pedig fölkéretett, hogy 
a jelen gyűlés tartama alatt a jegyzőkönyv vitele kö-
rül segédkezzék. 

Miután ő felsége ez ősszel a hadgyakorlatok al-
kalmával Miskolcra jövend, üdvözlésére egy küldöttség 
neveztetett ki, melynek tagjai az elnökségen kivül: Szon-



tágh Bertalan, Jelenik-Almássy, Wieland Arthur, Bart-
holomaeidesz János, Farbaky, Zelenka, Csisko, Glauf, 
Bancsó, Hörk, Kramarcsik, Fábry és Martiny. 

Megütközéssel fogadtatott egy ministeri leirat, mely 
a sáros-zempléni esperességben három tanítónak hiva-
talából való elmozdítását rendeli. Két tanitó hivatalára 
érdemes nem levén, nem fog többé támogattatni, a har-
matlik azonban, kire mint előkönyörgőre szüksége van 
az egyháznak, hivatalában meg fog maradni, vagy 
legalább ilyen értelemben kérelmezni fog az egyház-
kerület. 

Nunc venio ad fortissimum : az egyházi rendezet 
tárgyához. Ez ügyben Rozsnyón ez évi jul. 28-án egy 
egyházkerületi bizottság összefoglalta az egyes esperes-
ségek szavazatait. Az esperességek, kettő kivételével, az 
ismeretes rendezeti javaslat ellen nyilatkoztak. A bizott-
ság most a következő javaslatot terjeszti elő : Készíttes-
sék egy uj rendezeti javaslat a Berzevitzy-féle coordi-
natió alapján és állapíttassanak meg azon iőbb elvek, 
amelyek szerint az uj coordinatió készítendő. Ezen tárgy 
felett hosszú és élénk vita keletkezett, melyben több 
szónok a rendezeti javaslat mellett szólalt fel, oly indit-
ványnyal, hogy még egyszer küldessék le az az espe-
rességekhez és községekhez érettebb megfontolás végett. 
A rendezeti javaslat azonban végre is elejtetvén, a rozs-
nyói bizottság által ajánlott s az uj javaslat kidolgozá-
sánál követendő főbb elvek, csekély módosítással elfo-
gadtattak. 

A szorgalomdíjakat kiosztó bizottságok kinevezése 
után következett a sok toaszttal fűszerezett díszebéd. 
Kalchbrenner humorisztikus pohárköszöntése a nyugdíjin-
tézet javára megint ki fog nyomatni, mely célra Schmidt 
iglói nyomdász ingyen ajánlotta fel műhelyét. 

Délután 5 órakor tartatott a gyámintézeti ülés. Az 
egész kerületben gyűjtetett 2137 frt. Kiosztatott követ-
kező hét egyháznak 50 frtjával 350 frt : Megye, Bussóc, 
Komlós, H.-Vécse, Szlabos, Jólész és Kölese. Az egye-
temes gyámintézeti gyűlés f. é. okt. 26-án N.-Szombat-
ban fog megtartatni s oda az elnök küldetik ki. A jö-
vőre benyujtandó folyamodványok tekintetében hatá-
roztatott, hogy legalabb 10 nappal a gyűlés előtt nyúj-
tassanak azok be és egy bizottság altal biraltassanak 
meg, melynek tagjai az elnökségen kivül: Kubinyi, Nó-
rák, Strauch és Csisko. Hét község az egyetemes gyám-
intézetnek is ajánltatik segélyezés céljából. 

Este a gyűlés tagjai kirándultak Blauinond nevű 
mulatóhelyre. 

A harmadik nap, ő felsége születésnapja alkalmá-
ból ünnepélyes istenitisztelet tartatott Farbaky és az 
énekkar közreműködésével. 

Az istenitisztelet után a gyűlés megnyittatván, 
azon küldöttség neveztetett ki, mely az uj egyházren-
dezeti javaslat kidolgozásává! bízatott meg. IC bizottság 
tagjai : Szontagh Pál, id. és ilj. Bartholomaeidesz László, 
Kramárcsik Sebők, Toppscher, Brósz, Gresch, Dr. Markó, 
Mikola, Szontágh József, Binó József, Sztehlo, az eper-

jesi tanári kar, Lichtenstein, Bartholomaeidesz János, 
Farbaky, Zelenka, Somogyi, Martiny és Justh. Az el-
nökség a tárgyalásokban szintén részt veend. A mun-
kalat jövő évi március i-seje előtt készítendő el, hogy 
a felett a községek és esperességek még a kerületi 
gyűlés előtt nyilatkozhassanak. 

A theologiai akadémiának felállítása Pozsonyban 
elfogadtatott, de nem ezen cím alatt : »egyetemes po-
zsonyi theologia*, hanem : »az egyetemes theologia Po-
zsony ban" elnevezéssel. Az eperjesi theol. akadémiának 
járó ösztöndíjak ezentúl is ott maradnak és az eperjesi 
intézet viszonya a pozsonyi uj theologiai akadémiahoz, 
világosan meghatározandó lesz. 

P2 lapban annak idején közölve volt, hogy Lau-
csek lelkész a íűrészi egyházközségből karhatalommal 
elmozdittatott, mert s képtelensége miatt hivatalosko-
dása botrányos* volt. Az egyház most folyamodik, 
hogy engedtessék meg, hogy nevezett lelkésze, hi-
vatalát újra elfoglalhassa. A kerület azonban ragaszko-
dik elébbi, az egyetemes gyűlés által is jóvahagyott 
határozatához és felszólítja a községet uj lelkész válasz-
tására ; ha pedig a község e felszólításnak nem tenne 
eleget, akkor a kerület lelkész-helyettesítésről hivatalból 
fog gondoskodni. 

L'advánszky Antal egyetemes felügyelő javas-
lata, miszerint egy közös pénzalap létesítésére minden 
ev. család 2 frttal egyszer-mindenkorra adóztassa meg 
magat, oly módosítással terjesztetik fel az egyetemes 
gyűlésre, hogy ezen összeg lefizetésére az időtartam 
négy évre terjesztessék ki. 

A kerületi árvaház befogadására Rozsnyó egy há-
zat ajánl és ígéri, hogy az országos prot. árvaház alap-
szabályait fogja megfelelő módosításokkal életbeléptetni. 
Ez ajánlat elfogadtatik oly határozattal, hogy az ez 
ügyben kiküldött bizottság a cél kivitelére részletes ter-
vezetet nyújtson be. 

A kerületi felsőbb leány tanoda létesítésére Rozs-
nyó és Eperjes terjesztenek be komoly ajánlatokat, a-
mennyiben az elébbi házat, az utóbbi 4000 frtot ajánl 
fel e célra. Dobsina is 1000 frtot tesz kilátásba. A ke-
rület Rozsnyó, valamint Eperjes törekvéseit az érintett 
irányban erkölcsileg és anyagilag támogatni fogja. 

A Baldácsy-féle alapítványra vonatkozó kimerítő 
jelentés örvendetes tudomásul vétetett. 

A Zsedényi-féle ezer frtos ösztöndíj 10 tanítónak 
IOO frtjával kiosztatott. 

A kerületi tanintézetek állapotáról a jelentések 
benyujtattak. A hittanintézetben Eperjesen 31 növen-
dék tanult ; 17-en 626 frtnyi ösztöndíjban részesültek; 
az intézet ezer forintnyi segélyt kapott. Az eperjesi jog-
akadémia kérvénye az egyetemes gyűlésre partolólag 
fog felterjesztetni. Az eperjesi kerületi tanitóképezdé-
ben 41 tanuló volt, kik közül 4-en ösztöndíjasok voltak 
és 14 en tanképesitésre jelentkeztek. Az intézet 144 
frtnyi segélyben részesült. lglón az állami képezdében 
15 növendék vizsgázott az ev. vallástanból. 



A kerületi nyugdíjintézet szép haladásnak örvend. 
Alaptőkéje, mely jelenleg 130.000 f r t , az utóbbi évben 
6000 frttal gyarapodott. A kiosztott segély összege 
5000 frt. Schejfer Gusztáv pénztárnoknak köszönet sza-
vaztatott és a fölmentvény megadatott. Hasonlóképen 
a kerületi pénztárak számadásai és az iskolai adóról 
szóló számadások is rendben találtattak. 

A gymnasiumok állásáról következő adatok jöttek 
köztudomásra : Kerületünkben van 8 gymnasium 1759 
tanulóval (valamivel kevesebb, mint a mult évben). Érett-
ségi vizsgára 144 tanuló jelentkezett, kik közül 18 vet-
tetett vissza. Tanárképesitési vizsgát tet tek: Honécy 
Géza, Kottler Ottó és Fischer Miklós. 

A népiskolákban a 6—12 éves növendékek száma 
15,732, a 13—15 éveseké 6076 volt; a tanulók két szá-
zalékának nem volt tankönyve; csak olvasni 18 száza-
lék tudot t ; az összes népiskolai kiadás tett 119,000 
f r to t ; a k. tanfelügyelők 82 iskolát látogattak meg; 
176 mulasztás lett megbüntetve. 

Az iskolai ügyek tárgyalása folyamán elhatároz-
tatott, hogy jövőre a superintendens hívja össze az 
összes tanárokat a kerületi gyűlés előtti napon érte-
kezletre, melynek egyik tárgyát a tanárképezde mi mó-
don való megalapítása képezendi. 

A jövő kerületi gyűlés Rozsnyón, az egyetemes 
gyűlés pedig okt. 19-én Budapesten fog megtartatni. 

Jelentetett, hogy a pesti biztosító intézetnek a 
kerület községeinél 33.900 frtnyi követelése van, melyre 
az egyházak még 180 frttal tartoznak. Ez összeg behaj-
tandó lesz. 

A vallástanitási tanterv elkészülvén, az esperessé-
gekkel véleményezés végétt közöltetni fog. 

Groó Vilmos bemutatott tankönyvei, mint célsze-
rűek elfogadtatnak. Gáspári János énekes könyve meg-
birálás végett a lőcsei Wágnernek adatik ki és Nagy 
Lajos Orgonajátéka Zsarnovitzky Ítélete folytán haszná-
latra ajánltatik. 

Az 5000 frtnyi államsegély négy év alatt az eper-
jesi hittanintézet javára fog fordíttatni, miáltal az egyes 
egyházközségek terhei könnyittetni fognak. 

Hálás köszönettel tudomásul vétetett, hogy Hörk 
tanár a kerületi levéltárat 12,000 okmánynyal rendbe 
hozta, miért is 200 frtnyi jutalom szavaztatott meg neki. 

Rimaszombat egyesült gymnasiuma kéri, hogy a 
kerület többi középiskoláihoz hasonló segélyben része-
sittessék. A kerület jogosultnak tartja a kérvényt és 
míg más forrásból nem sikerül a segély-nyújtás, addig 
a gyámintézethez útasittatik a kérelmező tanintézet. 

A világi elnök jelenti, hogy megbízatása folytán 
sikerült kieszközölnie, hogy jövőre a követek az egy-
házi gyűlésekre díjmentesen utazhassanak a vasúton. 

Róth Ada esete alkalmából, ki tavaly, kivételképen 
az érettségi vizsgára bocsáttatott, határoztatott, hogy ily 
vizsgára jövőre is bocsátandók a leányok, ha a nyolc 
gymn. osztályt sikerrel végezték. 

Molitorisz János egy, a vallási üldözések korából 

való kelyhet ajándékozott, mely a levéltárban helyezte-
tett el. 

Petrenko klenóci lelkész panaszkodik, hogy a mun-
kácsi fegyencek lelkészi gondozásáért eddig az államtól 
általa húzott 105 frt tőle most a legújabb időben meg-
tagadtatott. A kerület a jogos panaszt méltányolván, -
azt a ministeriumnál támogatni fogja. 

Ezzel a gyűlés feloszlott. 
Weher Samu. 

A békésbánáti ref. egyházmegye közgyűlése. 
Egyházmegyénk közgyűlése — ez idén már a 

második — f. hó 16. és 17-dikén tartatott meg Gyu-
lán Szabó Ján. esperes és gr. Rádai G. s. gondnok el-
nökletük alatt, igen szép részvét mellett. A táblabírák 
közül Csánki Benjámin volt távol, ki öregségét vetvén 
okul, ez alkalommal lemondását küldötte be. Sajnálattal 
iogadtatott el, s helyére uj választás rendeltetett. 

A közgyűlés egyik legérdekesebb tárgyát a szeg-
halmi kántor-orgonista-ügy képezte, melynek története ez : 
Simái János és neje Nagy Mária Szeghalmon, hol eddig 
csupán kántor volt, orgona készíttetvén, az orgonista 
fizetésébe egy fél telek földet és évi 300 frtot hagyo-
mányoztak azon határozott kikötéssel, hogy az orgonis-
taság ne a szeghalmi kántorra, kivel Simái feszült viszony-
ban állott, hanem a hagyományozok egyik rokonára ruház-
tassák. Ezt az egyház meg is választá az uj hivatalra s 
a kántori teendők egyrészét is reábízta, a régi kán-
tort pedig arra szólitá fel, hogy eddigi fizetése mellett 
hagyja oda a kántorságot s egy iskola tanítását vállalja 
el. A kántor e felhívásnak nem engedett, vitatván, hogy 
az orgonistaságot ő is el tudta volna vinni. Minthogy az 
egyház a kántor ezen képességét kétségbevonta, köz-
gyűlésünk már a tavaszszal ugy intézkedék, hogy a kán-
tor orgonázási képessége szakér tők által vizsgáltassák 
meg. Időközben az uj orgonista hivatalát elfoglalván, a 
kántor elleneszegült az egyházmegyei ama végzésnek, 
kinyilatkoztatván, hogy mivel az orgonistaság már be van 
töltve, még pedig esperesi helybenhagyás mellett, s an-

• nálfogva neki az orgonistaságra aspirálnia nem lehet : 
az ő megvizsgáltatásának sem oka sem szüksége töb-
bé. Az egyház ekkor felfüggeszté a kántort fizetésé-
től s a kántori laknak rögtöni átadására szólitá fel. A 
kántor pedig óvást tett e lépés ellen az esperesnél s 
egyszersmind ügyvédje által fizetése folyóvá tételét kö-
vetelte, különben pörrel fenyegetvén az egyházat. 

Az egyházmegye legjobbnak látta, mielőtt az ügy-
ben ítéletet mondana ki, a felek közt egyezséget létesí-
teni s e végből bizottságot nevezett ki Szeghalomra. 

Másik érdekes tárgy a h.-m.-vásárhelyi egyház 
indítványa volt, mely is egészben igy hangzik: „A h.-m.-
vásárhelyi egyház régóta sajnosan érezvén azon hátra-
vettetést, melyet nagy népességű egyházmegyénk és sa-
ját gyülekezete más kisebb egyházi hatóságokhoz képest 
az egyházi jogok tekintetében szenved, melyek az ál-
talunk viselt közterhekkel, egyházmegyénk és gyüleke-



zetünk nagy népességével semmi arányban sem állanak, 
— mivel az ezen sérelmes helyzet javítása céljából egy-
házmegyénk által két évtized alatt ismételt felszólaláso-
kat a főt. egyházkerület érdemileg mindekkorig nem is 
targyalta, hanem (az 1871. ápr., 73. sz. végzésében) a 
zsinati előkészületekkel foglalkozó bizottsághoz utasitá : 
mindezek alapján az egyház a küszöbön levő zsinat al-
kalmából fölkéri az egyh. m. közgyűlést, hogy egyház-
megyénk és nagyobb gyülekezeteink ezen régi sérelmét 
újra terjeszsze fel az egyh. kerületre s fejezze ki sajná-
latát a felett, hogy a zsinati képviselők számarányának 
meghatározásánál reánk igazságos és méltányos tekin-
tettel ismét nem volt, egyszersmind pedig utasítsa a 
maga képviselőit, hogy e sérelmünket az egyházkerüle-
ten s esetleg a zsinaton megorvosolni buzgólkodjanak*. 
Az indítvány egyhangúlag változatlanul elfogadtatott. 

A zsinati költség lélekszám szerint kivettetni ha-
tároztatott, még pedig teljes összegében erre a darab 
esztendőre s az egyházak utasíttattak, hogy a mennyi-
ben azt be nem szedhetnék, sem előlegezhetnék: köl-
csön utján viseljék, s ezt tetszés szerinti időköz alatt 
törleszszék. 

Kunagota, egyházmegyei közgyűléseink eme ten-
geri kigyója, ismét szerepelt s ellene a gyámság, mely 
alá mind a hivatalára képtelennek bizonyult lelkész mind 
az egyháztanács vettettek, a kovácsházai lelkész és az 
e. megyei ügyész személyökben kineveztetett. 

A lelkészi egyesület által megindittatni határozott 
népies vallásos iratokra az e. megye saját pénztárából 
40 frtot adott. 

A lelkészvalasztás és a domesztika tárgyában ké-
szült egyházmegyei bizottsági munkálatok érdemleges 
figyelembevétel végett en bloc felküldettek az egyház-
kerületre. 

Az e. megyei özvegy-árva-pénztár számára számos 
gyülekezeteink évi köteles járulékaikkal hátralékban lévén, 
ezen egyházak szigorúan utasíttatnak tartozásaiknak tör-
lesztésére, elöljáróságaik tétetvén felelősekké e hátralékok 
felhalmozódásából folyó kellemetlen következményekért. 
Özvegy-árva-pénztári újonnan valasztott tisztviselők let-
tek : az esperes elnök, Szeremlei S. és Szegedi Károly 
választmányi tagok, Pap Imre pénztárnok, Garzó Imre 
számvevő. r. I. 

Az érmelléki ref. egyházmegye rendk. köz-
gyűlése. 

A nevezett egyházmegye f. hó 1 2 dikén Székely -
hídon második rendkiviili közgyűlést tartott ez évben, 
melynek közérdekű tárgyait az alantiakban van szeren-
csém közzé tenni: 

Felolvastatott a .Lelkészvalasztási szabalyok terve* 
című munkalat megbiralásaval s arról véleményadással 
megbízott küldöttség következő jelentése : 

, A lelkészválasztási szabályok tervét altalánosság-
ban elfogadhatónak nyilvánítjuk, részleteiben azonban a 
következőket javasoljuk : 

Az 1. §-t, „és azokkal semmi részben nem ellen-
kezhetnek* kihagyásával, a 2-dik és 3-dik §-t egészben 
elfogadhatónak javasoljuk. Nem igy a 4-ik és 5-ik §-okat, 
melyek véleményünk szerint nem orvosolják mindazon 
visszaéléseket, melyeket orvosolni hivatva volnának. Né-
zetünk szerint szükséges megszorítani a választhatóság 
eseteit. Azon túlszabadság, mely engedtetett eddig a 
népnek a lelkészválasztás alkalmával, volt oka, a lel-
készi tisztes hivatalra árnyat vonó sok korteskedésnek, 
pernek és szimoniának. 

Figyelembe véve tehát a lelkészválasztási szabá-
lyok terve előindokolása 5-dik pontjában foglaltakat, 
4-ik és 5-ik §-ul a következőket javasoljuk : 

4. §. Ugy az egyházak jól felfogott érdekére, 
mint a választandók érdemére való tekintetből az egy-
házak 3 osztályba soroztatnak. 3-ik osztályú egyházak 
azok, melyekben a lelkészi fizetés 600-tól 800 forintig 
terjed ; 2-od oszt. egyházak azok, melyek lelkészi jöve-
delme 800 forinttól Iooo-ig van; i-ső oszt. egyházak 
pedig, hol a lelkészi díjazás 1000 forinton felül áll. 
A 3-ad oszt. egyházak szabadon választhatnak lelkészt 
az összes rendes lelkészek és azon lelkészjelöltek kö-
zül, kiknek a lelkészképességi vizsga sikeres letételéről 
kellő bizonyítványuk van. A 2-dik oszt. egyházak válasz-
tási joga kiterjed a 2-od oszt. egyházak összes lelki-
pásztoraira és a 3-ad oszt. egyházak rendes lelkipász-
torai közül azokra, kik arra magukat érdemesítették; 
végre a lelkészjelöltek közül azokra, kik a lelkészké-
pességi két vizsgát kitűnő eredménnyel tették le, vagy 
egyetemeken voltak. Az 1 ső oszt. egyházak választ-
hatnak az i-ső oszt. egyházak összes rendes lelkipász-
torai és a 2-od oszt. egyházak azon rendes lelkipászto-
rai közül, kik lelkipásztori működésök terén arra kitűnő 
érdemet szereztek. 

5. §. A rendes lelkipásztorok közül kik azok, kik 
előbbléptetésre érdemesek : azt az egyházlátogatóság 
ajánlata folytán, titkos szavazattöbbséggel, esetenként, az 
egyházmegyei tanácsbiróság határozza el. 

A szabályok terve 5. §-ának 5-dik pontja a „ki-
jelölés* szó kihagyásával megmaradna ; ezen értelemben 
módosíttatnának a többi § ok is, a „jelölés* mindenütt 
kimaradván. 

A 6. §-ból csak az i-ső pont maradna meg, elha-
gyatnék azonban a 2-ik pont, mely szól a közvetlen 
vagy közvetett választásról. 

A 7. és 8. §. megmaradna egészben, kivévén a 
8. §. c. pont alatti: ,az esperest határozza el* szava-
kat, melyek helyett tétetnék ez : „a sorshúzás dönt * A 
9. §. marad. 

A 10. b. pontja után tétetnének a következő 
szavak : , d e a következő évből csak féljövedelmet kö-
vetelhet.* 

A I I . 12. §-ok maradnak. A 13. §-ból csak az első 
kikezdés maradna meg. A 14. §. megmaradna.* 

Aláirva a mult közleményben jelölt, e munkálat 
megvizsgálására kiküldött bizottság tagjai. 



A küldöttség ezen véleményét és módosításait az 
egyh. megye elfogadván és magáévá tevén, azt hatá-
rozati erőre emeli, és az egyh. ker. gyűlésre beküldeni 
rendeli. 

Ezután felolvastatott ugyanezen bizottságnak a 
suprema inspectio kérdésében adott véleménye, mely 
szerint hozzájárul a küldöttség a püspöki- és főgondnoki 
karnak a képviselőházhoz, a középiskolai miniszteri ja-
vaslat tárgyában intézett feliratában foglalt álláspontjá-
hoz, s elégnek tartja azokat, melyek a ref. egyetemes 
konvent 1880. szept. 13 -21-én tartott iilése 74-ik vég-
zésében e tekintetben foglaltatnak, melyben a békekö-
tésekben és országos törvényekben gyökerező és biztosított 
autonomikus jogaink a kifejlett hosszas gyakorlat értel-
mében kifejezést talaltak. 

Egyh. megyénk a küldöttség eme véleményét is 
elfogadja, helyesli és egyhangúlag magáévá teszi. 

Az „országos ref. egyházi segély-egylet tervezete® 
felett a közgyűlésen két külön vélemény lőn előterjesztve, 
melyek közül a következő fogadtatott el : 

„Mi oly domesztilcának, vagyis házi pénztárnak 
felállítását vártuk és óhajtottuk, mely a mostani köz-
vetlen és az egyes egyházak tagjaira egyenetlen arány-
ban nehezedő egyházi adózást, közvetett és egyenlősí-
tett adófizetési rendszer által, az egyházi hivatalnokokra 
nézve biztosítottabbá és hivatali állásuknak megfelelőbbé, 
az egyházi tagokra nézve pedig az igazsagosabb teher-
megosztás altal könnyebbé tegye. Egy ily domesztika 
létesítésének szükségét érezte az egyház egyeteme a 
patentalis küzdelmet követőleg, s annak létesítése odáb-
boztatott el egyházkerületünk segély-egyletének szerve-
zete és felállítása által. A főtiszt, s nagymélt. konvent 
által kiküldött hármas bizottság szintén elejti a domesz-
tikának általunk óhajtott alaponi felállítását, s a Buda-
pesten 1880. szept. 16-ról keltezett jelentésének végso-
raiban az általa tervelt intézetnek nevét illetőleg az 
,,országos domesztika'1 nevet, az ,,országos ref. egyházi se-
gélyalap1' névvel javasolja felcserélendőnek, és ezen 
név az, mely az általa tervelt intézetnek célját határo-
zottan jelöli ki. 

Ha a tervnek részleteit tekintjük, azt látjuk, hogy 
az intézet jövedelmének nagyrésze a 600 frt évi jöve-
delemmel nem biró lelkészek fizetésének javítására, mint 
kongrua lenne fordítandó. Ámde mi elérkezettnek 
hisszük és valljuk már az időt arra, hogy az 1848. XX. 
t. c. ne legyen továbbra is csak irott malaszt, hanem 
az allam, a törvénybe igtatott vallásegyenjoguság elen-
gedhetetlen következményeként, mint 1848—49-ben, 
ugy elvalahára adja meg mostan és jövőben is kisebb 
egyházaink lelkészei fizetésének pótlására azon kongruát, 
melyet más egyházak hason jövedelmű lelkészeinek meg-
adott s megád; és a mellőztetés ténye által minket, 
kik a magyar nemzetiség és alkotmányos szabadságérti 
küzdelem harcosai közt voltunk mindenkor, ne taszítson 
el hálátlanul, s ne tekintsen tovabbra is a magyar haza 
mostoha gyermekeinek. Ha több indok nem volna is: 

j ez egy elegendő lenne arra nézve, hogy a ,segélyalap* 
felállítására indítványozott, minden lélek utáni évi 3 
kros adónak javaslatát aggódva fogadjuk. Pedig aggo-
dalmunkat csak fokozza annak meggondolása, hogy vál-
jon ez a „segélyalap* nem hozand e roszabb eredményt 
létre az altala gyógyítani szándékolt bajnál ? 

Ugyanis ha mi, a tervezet alapján, az államnak a 
vallásegyenjoguságból eredő kötelezettségét, a terhek 
alatt most is roskadozó vállainkra önként reávesszük, 
s ezáltal a lét és nemlét küzdelmei közt hányatott oly 
nagyszámú középjövedelmű egyházainkra uj terhet ra-
kunk : félő, hogy ezen teher elmerít azon egyházaink 
közül többet, mint a mennyit kisebb egyházaink közül 
általa tengődni segélünk. Pedig azon kisebb és segélést 
igénylő egyházaink jövője sem leend oly biztos, mint 
ha a kongruát az államtól nyerve, minden egyháznak 
részére fennmaradna az egyetemes egyház szeretet-
adományaiból saját javára nyerhető segedelem. 

Végre ki kell azt is jelentenünk, hogy még azon 
esetben is, ha mi az allamtól, a minket mindaddig, 
míg abban más felekezetek lelkészei részesülnek, törvé-
nyesen megillető kongruát, — akár túlságos lojalitásból, 
akár a kérelmünk visszautasittatásától tartva, — nem 
kivánnók is, hanem az önmegadóztatás terére lépnénk : 
akkor is elérkezettnek tudjuk mar az időt arra, hogy 
ha a „segélyalap® javára kivetendő összegnek bevétele 
komolyan szándékoltalik is, a lélekszám szerinti kivetési 
kulcs elvalahara a jogosabb és igazságosabb, ha nem is 
birtok szerinti, de legalabb birtokaránylagos kivetési 
kulcscsal cseréltessék fel. 

Ezen indokoktól vezérelt indítványunk e követ-
kező : 

Mondja ki határozatilag a nt. és tek. egyh. megyei 
közgyűlés, hogy a konventi bizottság által készített s a 
magyarországi ref. egyházkerületekhez terjesztett és sa-
ját egyházkerületünk által véleményezés és illetőleg 
megbirálás végett hozzánk leküldött „országos ref. egyh. 
segélyalap-tervezet*-et, mint olyat, mely legégetőbb 
bajunknak, az egyházi adózás és fizetés kérdésének 
nem zsinati megoldasara, hanem elodazásara vezetne: 
általánossagban sem fogadja el; hanem tisztelettel kérje 
a főtiszt, egyh. kerületet, hogy egyrészről e javaslatnak 
ajánlása helyett a zsinat figyelmét az 1848. XX. t. c. 
megvalósításának mun álására hívja fel, másrészről pedig 
oly „országos domesztika* létesítését eszközölje, mely 
nem elégedve meg azzal, hogy egy olyan a milyen 
központi pénztár létesíttessék, elvalahára az egyház és 
belhivatalnokok közt annyi viszálkodást okozó közvetlen 
fizetés megszüntetését lehetővé tegye. Végezetre : 

Mondja ki hatarozatilag a nt. és tek. egyh. megyei 
közgyűlés azt is, hogy ha a fentebbi határozatának elle-
nére, az „országos ref. segélyalap* az egyházmegyék 
többsége által elfogadtatva létesíttetnék : ez esetben 
lelkészi gyám- és nyugintézeti pénztárát abba beleol-
vasztani nem fogja.* 

Eddig a külön indítvány, mely egy pár ellenész-



revétel után a maga egeszében egyh. megyénk által 
elfogadtatni s az egyh. kerületi gyűlésre fölterjesztetni ki-
mondatik. Molnár János, 

ref. lelkész. 

R É G I S E G E K . 
A bártfai énekes könyv. 

( F o l y t a t á s a é s vége . ) 

273. Hálaadás. Versfőkből: „ Ogo ipse fed.* 
277. Kézirás : „Sigismundus Maul, Ao 164. De fidu-

tia in Deum.* Versfőkből: „Utinam descenderem, * 
utolsó vers: 

„Ezer ötszáz negyvennégyben, 
Hideg ősznek kezdetiben, 
Sz. Ferencnek ünnepében, 
Tordán szerzék ezt versekben.® 

2S1. Ez ének előszámlálja okait a veszedelemnek, 
melyekkel isten Magyarországot régtől fogva ostorozza. 
Greg. Szeged. 

291. „Te deum laudamus* (ma 229.). 
320. „Christus ki vagy nap és világ* (ma 153.), 

érdekes, hogy a deák szöveg is ott van. 
325. „Az úristennek nagy ostora, kit mi reánk bo-

csátott az mi sulyossagos nagy bűneinkért 1586. esz-
tendőben szereztetett.* 

340. „A sz. János látásáról való ének, ki szerezte-
tett Bornemisza Péter altal.® 

356. „Cantatio post contionem: Mondjatok dicsé-
retet," ma úrvacsora után való ének 176. sz. a., Gön-
ciben : „Invocalio ad laudendum Deum® (latin fordítás) 
a 162. lev. 

376. „Cantatio pulchra, nicerto Autore 1572. * 
381. „Az Horatius második verses könyvének ti-

zennegyedik éneke, mellyet irt az Posthumushoz*) az 
életnek rövid voltáról, mely magyar nyelvre forditatott 
Szikszón Tusnádi Péter által, ad notam: Dicsérd az 
istent mostan ó én lelkem : 

Latod mily rövid mulandó ez világ 
Elmúlik hidgyed mint szinte a virág 
Mert nincsen benne allandósag 
Folyása neki alhatatlansag.* 

Utolsó vers : 
„Tégy jól magadtul, míg vagy ez világban 
Cselekedjél jól mással is ez földön 
Annak itt helye míg vagyon ez földön 
Ne kapj ezután lélek váltságon.' 

386. „Az vérszopó és szomjúhozó népek ellen, 
hogy az ur isten megtérítse őket az igaz lelkiisméretre.* 
Utolsó vers: 

„Ezer ötszáznak felette, 
hogy irnanak kilencven egybe, 

• ) E h e u fug . i ces P o s l h u i n a e l \ > s t h u m a e , L a b u n t u r o m n i 

L á m , m é g e b b ő l is t u d t a k k e r e s z t y é n é n e k e t f o r m á l n i ! K . F . 

szerzé Karácson hetibe, 
kér istentől vigasztalást szivébe. Silvai Péter 

deák.* 
397. „Hallót temetiskort való díczéretek es ének-

léssek következnek* : 
400. Dési Andrásé: (gyönyörű) 

„Adj idvösségös kimúlást 
Ur isten és elnyugovást 
Testünk szerént jó meghalást 
Mind holtig adj igaz vallást.* 

6-dik vers : „Azért teljes készülettel 
Várjuk Christust igaz hittel 
Hogy kimúljunk nagy örömmel 
Bémehessünk bölcs szüzekkel.® 

405. „De vita aeterna: 
Az örök élet mi légyen 
Jézus Urunk nagy szépen 
Megtanít az sz. János által 
írásának tizenhét részében.* Kótairás, öt 

vonalon, kulcs nélkül, mai alakú fél- és egész kótákkal, 
könnyen olvasható, de darabos és idegen dallam. 

408. Legrégibb halotti énekeink egyike: „Hagyjá-
tok el hű keresztyének.* Leírtam egészen ; csak egész 
eredetiségében használtatik 111a is. En itt láttam először. 

410. Kézirat, a szélén : Johannes Hortulani. 
412. „Jer tegyük el az testeket 

Adgyuk meg tisztességeket 
Jelenesük meg mi hitünket 
Atyafiúi szeretetünket.® A lutheránus atya-

fiaknak van ma is ilyen forma énekük: »Jer, temessük 
el a testet®, benne van már a „Zengedező menyei 
kar*-ban is; német fordítás. 

415—416. Üressel pótolva. 
417. „Alia ex germanica versa,® ismeretlen. 
418. „Finis Cantionum.* Következik hihetőleg a 

mutató tabla ; de le van szakadva. 
Még van 4 lap odaragasztva (kézirat), az elsőn : 

egy nagynehezen olvasható latin imádság, melyben 
az úr isten „Spectabilis ac Magn. DniSnak szólittatik ; 

a másodikon : „Caníio, Maiulina hora Canenda* ; 
a mai 141. dicséret: „Hálát adok néked menybéli isten* 

I stb , de nagyon különbözik a maitól, s két versénél 
i több nincs, a másodiknak is csak két első sora olvas-

ható, így : 
„Mert Uram én te kezedben ajánlom 
Mind testem lelkem és minden fohászom* ; 

a harmadikon: Cantio pia, a 38. Zsoltár 8 első 
verse ; 

a negyediken: Introitus ex Psalm. 122. „ürül mi 
szívünk,€ ma 75. Csak ez az egyetlen egy magyar zsoltár 
van ma már nálunk használatban • irta pedig Z. G. (Sze-
gedi Gergely). A ,Zengedező menyei kar* ugyan 1009. 
lapján azt mondja, hogy a „Ne szállj perbe én velem* 
(ma 162.) is az 51. Zsoltárból irott magyar zsoltár; 
de azt még elébb nagyon meg kell vizsgálni, hogy mit 
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mondanak a régibb gyűjtemények; én legalabb még más 
nyomára nem akadtam. 

A 33. lap után a 34. helyett 24. van nyomva, 
azután 35 — 54-ig hiányzik. 

A zárda könyvtári száma 531. a hátára van ra-
gasztva. 

Van még mellette 14 lap kézirat. Három karácsoni 
ének 4 lapon, az 5. üres. 

6. 1. „Hallót enek. Berekinus plorat: 
Bűnnek a (olvashatlan szó) az halál jól tugyunk 
Ez világ mel csalárd azt is nyilván látjuk 
Világ végén vagyunk gyakorta számláljuk, 
De mi életünket csak ritkán jobbí t juk/ 
9. „De adventu Christi. A. 1655. 12. Novemb. 

Vígan énekeljünk 
Atya istent dicsérjük 
Ki sz. fiát világra 
A testben elbocsátá 
Hogy az ő érdemével 
Mi bűnünket zenné el* (ismeretlen). 

II —12. üres. 
13. „Nagy-Pénteken az Is. hét szavairól ex Germ. 

Da Jesus an den Kreutze stand, ad ead. melódia : 
Jézus az keresztfán fügvén, 
Teste sebesétett lévén, 
Oly nagy keserűségben, 
Ez hét mondást melyet szóllott, 
Elmédben jól meggondold.* 

Egy levél mellette valamely ujabb nyomású éne-
kes könyvből (353—354. 1.): „Húsvétra való énekek* 
cím, az elsőből egy sor van csak, ez : „Christus Virágunk, 
Szép termő águnk, Alleluját* (a többi nincs). Ehez van 
öt vonalon, sopran kulcscsal, egy b jelzéssel a dallam 
nyomatva, gömbölyű és négyszegletű kótakkal. Ismeretlen 
és értéktelen. 

Szóljunk már most a dallamokról, mert egyik fő-
fontossága e könyvnek épen abban áll, hogy sok, eddig 
ismeretlen dallam jön elő benne. 

Először: latin dallamok: Jam lucis orto sidere 
(fordítás). Veni redemtor gentium (fordítás). Solis ortus 
cardine (ford ). Modulisemus (Gönciben 81. lev.) Hostis 
Heródes (fordítás). Patris sapientia. Jam tibi Christe, 
qui patris. Surrexit. Festum celebre. Spiritus S. gratia. 
O lux beata Trinitas. Salve mater. Juste Judex. 

E dallamok között nincs új vagy ismeretlen, mind 
ismerősök ezek a Gregorianumból, a nagydobszai-, kál-
máncsai- és csurgói graduálékból. 

Másodszor : magyar dallamok: Hallgass meg mos-
tan felséges isten. 0 kegyes szűz Mária. Simeon vala 
egy (ez Gönciben ad notam : „Keserves szívvel"). Meg-
szabadulván (Szánja az úr isten, Tatár dúláskor). Irgal-
mazz úr isten immáron én nékem. Nagy bánatban Dávid. 
Az Jázon éneke nótájára. Szükség megtudnunk idves-
ségnek dolgát. Felséges isten. Jer emlékezzünk. Nagy 
hálaadással. Hallgass meg mostan felséges. Magasztallak 

én istenem. Semmit ne bánkódjál. Kegyelmezz meg. A 
Cyrus éneke nótája. Szánjad úr isten. Abigael asszony his-
tóriája. Fényességes tengernek csillaga. Mindenkoron 
áldom az én uramat. Jóllehet nagy sokat szóltunk Sán-
dorról. Árpád vala fő az kapitánságban. Csak te ben-
ned uram isten. Aeneás király nótája: Oly búval bánat-
tal az Aeneás király. Nektek emlékezem ha meghallgat-
nátok jó Hunyadi Jánosról. Az Hunyadi János nótájára 
(bizonyosan az elébbi). Jóllehet nagy sokat szóltunk. 

Halotti dallamok: Conditor almae syderum. () 
mint keseregnek. Mindennek teremtője (latin fordítás). 
Emlékezzünk mi keresztyén népek. 

A dallamok között az aláhúzottak eddig ismeret-
lenek, és leginkább világiak. Ezek meglátása által 
győződtem meg azon hitemben, a mire legelőször bol-
dogult Révész Imre figyelmeztetett, s a mit már itt-ott 
jeleztem is, hogy t. i. igen sok régi énekünk dallama 
kezdetben valóságos komoly magyar nóta azaz világi 
dal volt. 

Az énekszerzőkre nézve is igen érdekes e gyűj-
temény, a mennyiben igen sok, eddig az egyh. iroda-
lomban, sőt általánosságban is ismeretlen név jön elő 
benne, kikről eddig semmit se tudtunk. 

A szerzők ezek: a versfőkből: Skhárosi, Szegedi-
nos, Michael Tuba, Batizi András, Johannes Paniti, Si-
raki Balázs, Massai Ágnes (Mágocsi Gáspár nejének M. 
Euláliának testvére), Benedictus Thaarare, Szeremi Illyés 
(1564. 1580.), Németi Ferenc, Benedictus Papi, Deskae 
es enek (ezt nem tudtuk megfejteni, fölibe G. Z. van 
irva, ezt tudjuk, hogy Szegedi Gergely), Dobokai Mi-
hály 1565, István deák (igaz nevén Temesvári István, 
ki telegdi iskolamester volt 1569-ben), Batt.yáni Orbán 
1547, Mágocsi Gáspár 1564, Ludovicus, Uramnak Né-
metinek éneke G. Z., Miklós Chasse (Kassai Miklós), 
Stárai Mihály, Dévai Mátyás, Ardai Farkas 1559, Nagy 
Bancai Mátyás 1575, Tessiinis (Tessényi vagy Técsi), 
Wiilaki (Újlaki) Péter, Anna Katage, Barát István, LŐ-
rintói Móric 1583. Munkács várában, Dóci Ilona, Ladoni 
Sára, Michael de Keresztúr, Petrus Békési, Tolnai, Silvai 
Péter deák és hegedűs 1591, Berekinus, Cseh, Andreas 
Dési, Ilardman. 

Az énekek fölé nyomatva a szerzők nevei: Tas-
nádi Péter Szikszón, G. (Z.-Gregorius Szegedi), Palatic 
György 1570, Bornemisza Péter Huszt várában. 

Az aláhúzott nevek eddig mind ismeretlenek vol-
tak, s ím e gyűjtemény ezeket is napfényre hozta. 

Vajha megtörténnék az, a mit egy valaki kegyes 
volt szóba hozni, hogy t. i. e ritka becsű könyvet meg-
szerzi az akadémia könyvtárának, hogy közjóra világol-
jon ott. Nagyon hiszem, hogy a tisztelt szerzet kész-
séggel engedendi át nemzeti közkincsül azt a könyvet, 
mely ily sok érdekességet tartalmaz. 

Kálmán Farkas. 



I R O D A L O M . 
A miskolci ref. női filléregylet keletkezésének s 

tizennégy éves fennállásának ismertetése. Közli az igaz-
gató választmány. — Ami e kis füzetben van, az mind 
ékesszóló hirdetője általában a női erényeknek, de kü-
lönösen a protestáns nők vallásosságának és áldozatkész 
buzgalmának. A miskolci ref. vallású hölgyek, élükön 
a nemeslelküségéről és vallásosságáról ismert Szathmáry 
Király Pálnéval, teremtették meg az u. n. filléregyletet, 
melynek 14 évi működéséről ad számot a jelen füzet 
s mely ez idő alatt évről-évre fokozottabb tevékenysé-
get fejtett ki a miskolci helv. hitv. egyházközségben lé-
tező szegény vagy árva gyermekek iskoláztatása körül. 
Az egylet 1867. febr. 9-kén tartott alakuló közgyűlésén 
elnökké Szathmáry Királyné választatott meg, aki azóta 
— a jelentés szerint — slankadatlan buzgalommal és 
páratlan ügyszeretettel vezeti az egylet dolgait.4 Hogy 
az egylet, melynek alaptőkéje 1880. végén közel 15 
ezer frtra rúgott, mily dimenziókban gyakorolta a jóté-
konyságot, azt a következő adatok a leghívebben tanú-
sítják : Tizennégy év alatt tandíjjal és tankönyvekkel 
segélyzett 982 szegény tanulót, ezek közül varrásra ta-
níttatott 494 leányt, élelemmel és ruházattal ellátott 
53 szegény gyermeket, kiadott tandíjban 3382 frt 51 
krt, tankönyvekre 965 frt 40 krt, varrásdíjban 1244 
frtot, élelemre és ruházatra 1807 frt 72 krt, összesen 
6799 frt 68 krt. Az isten aldása kisérje tovabbra is 
az egylet működését! 

Calderoni és társa természettani és légtünettani 
műszereinek árjegyzéke, a szó szoros értelmében pom-
pás kiállításban, tömérdek kitűnő metszvénnyel, 244 la-
pon megjelent. Díszmunkának is beillenék. Nyomatott a 
Franklin-tarsulat könyvnyomdájában. Megrendelésre bér-
mentve megküldetik. A megrendelések Budapestre IV. 
ker. kis-híd-utca 8. sz. a. intézendők. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Zsinati választások. A vértesaljai egyházmegtjében 

— mint nekünk irják — megválasztattak: rendes kép-
viselőkül Konc Imre főesperes és Kenesseg Kálmán segéd-
gondnok, pótképviselőkül Mészöly Pál egy. m. főjegyző 
és tabajdi lelkész s Nádasdi Sárközig Kázmér egyh. m. 
tanácsbiró. — A kiilsásomogyi egyházmegyében megtartott 
pótválasztáson — értesülésünk szerint — egyházi rendes 
képviselőül megválasztatott Dömény József nagyberényi 
lelkész és e. m. főjegyző, egyházi pótképviselőül pedig 
a lemondott Gaál György kőröshegyi lelkész helyére 
Szalay Ferenc nagyszokolyi lelkész és e. m. tanácsbiró. 
— felsöborsodi egyházmegyében — értesülésünk sze-
rint — Debreceny Oábor esperes egyházi-, Eagályi György 
segédgondnok világi rendes képviselőkiil megválasztat 
t a k ; a pótképviselőkre új szavazás rendeltetett el. — 
A máramaros-vgocsai egyházmegyében — mint nekünk 

irják — rendes képviselőkké megválasztattak Doktor 
János esperes és György Endre e. m. világi tanácsbiró, 
pótképviselőkké Bikky Ferenc lmszti lelkész és e. m. 
tanácsbiró s Nagyiday Ferenc e. rn. vil. tanácsbiró. — 
Az alsóborsodi egyházmegyében — mint minket tudósíta-
nak — egyházi rendes képviselővé Prágay Lajos espe-
res választatott meg ; a világi rendes képviselőségre 
pedig a szavazatok br. Vay Béla segédgondnok és 
Mocsáry Lajos közt megoszlottak ; az első kapott 24, a 
másik 23 s br. Vay Ijajos egy szavazatot; a pótválasz-
tásnál valószínűleg a br. Vay Lajosra adott egy szava-
zat fog dönteni. — Az alsózempléni egyházmegyében — 
mint nekünk irják — rendes képviselőkké Kopré Fe-
renc esperes és világi részről Hegedűs László, a sáros-
pataki főiskola vil. algondnoka választattak meg ; a pót-
tagokra uj választás rendeltetett el. 

* Debrecenből irják nekünk: Debrecenben f. hó 
20-ik napján tartatott meg a szokott módon az ifjú lel-
készek fölavatási ünnepélye. 46 lelkész volt jelen. Ez 
alkalommal Nagy Imre ugrai lelkész tartott igen szép 
alkalomszerű egyházi beszédet ; mind műve, mind elő-
adása dicséretet érdemel. 21-én az iskola imatermében 
Szabó János békésbánáti esperes tartott emlékbeszédet 
néhai Dr. Révész Imre felett. E beszéd, mely nyomta-
tásban is meg fog jelenni, méltó volt ugy az elhunyt nagy 
férfiúhoz, mint szerzőjéhez. Ugyané napon, tehát vasár-
nap nyittatott meg az iparkiállitás is, mely célra az is-
kolai igazgatóság az iskola helyiségeinek egyrészét 
engedte át. Sajátságos, hogy épen a vasárnap megszen-
telésének ügyét fölkarolni kezdő tiszántúli egyh. kerület 
nem volt figyelemmel arra, hogy más napon, p. o. hétfőn 
nyittassék meg ez ünnepély vasárnap helyett. 

* A Gusztáv-Adolf egylet f. hó 16—18. napjain 
tartotta Dortmundban nagy-gyűlését, melyen a többi 
közt felolvastatott az egylet működéséről szóló évi je-
lentés. Ezen jelentés bő kivonatát már megkaptuk Láng 
Adolf esperes úrtól ; de — tér szűke miatt — csak 
jövő számunkban közölhetjük. 

* Kaposvárott, Somogymegye fővárosában ref. 
egyházközség alakult, s a lelkész-helyettes már a jövő 
hó elején, az egyházmegyei gyűlés után elfoglalja uj 
állásat. 

* A barsí helv. h. tanító-egylet szept. 20-kán Ga-
ram-Mikolán közgyűlést fog tartani, melynek főbb tár-
gyai a következők lesznek : a tisztviselők jelentései; né-
hai Kiss István óvári tanitó felett emlékbeszéd, Arany 
Lajostól; az orsz. tanító-gyűlési képviselőnek beszámo-
lója ; értekezés ezen tétel felett: „legyen a népiskola 
gyakorlati, korszerű és életre kiható4 ; a helybeli tanitó 
gyakorlati előadása a növendékekkel, általa kiválasztott 
tantárgyból ; a dalárda ügye stb. 

* Kolozsvárt igen üdvös mozgalom indult meg a 
célból, hogy az ottani ref. főiskola mellett külön kórhá-
zat állítsanak. A kollégiumban négyszáz bennlakó tanuló 
lévén, a külön kórház fölállitasára égető szükség van, 
mert a nélkül igen bajos a betegek ápolása. 

* Esztergomból Bódogh Kálmán ügyvéd ur, egy 
rendkívül fontos mozgalom felől tudósít bennünket a 
következőkben: ,Folyó évi augusztus hó 15-én alakult 
meg Páli Lajos tatai egyházmegyei esperes ur elnöklete 
alatt és közreműködése mellett az esztergomi helvét 
hitvallású anyaegyház. Felesleges megemlítenünk, mily 
nehézségek leküzdésébe került ezen, már az 1860-as 
évek elején hangoztatott eszme keresztülvitele s mily 



óriási mérvű az ellenigyekezet azok részéről, kik egy helv. 
hitv. egyházközség fennállását itt, úgyszólván központján 
a katholicismusnak, az általok követett vallás elleni 
merényletnek tekintik. Meg vagyunk azért győződve, 
ho gy működésünk a protestantismus érdekében legalabb 
elejével, de lehet, hogy mindvégig is a legnagyobb 
ellenállassal szemben nehéz és fárasztó leend ; azonban 
tudva azt, hogy minden kezdet nehézséggel jar, erős 
el határ ozassal és a jövőben bízó reménnyel vallvetve 
fogunk arra törekedni, hogy Magyarország hercegprí-
másának székhelyén megalakult kis egyházunkat az esz-
tergomi Sión mellett felépíthessük és fenntarthassuk. Hogy 
ezen elhatározást nem szalmatűz s kitűnni-vágyás keltette 
bennünk, igazolják a helyi viszonyok, melyeknél fogva 
az Esztergomban lakó református ember egyházi tekin-
tetben nem mondhatta magát — hacsak papiroson nem 

valamelyik egyházközséghez tartozónak s az egyházi 
ügyek tekintetében, mint vallasi egyed épen semmi 
joggal, annál kevésbé pedig befolyassal nem birt. A ref. 
egyház hitelvei szerint nem történhetett eddig gyerme-
kei nk hitoktatása, szóval lelki életünk e nemében oly 
hátrányokat szenvedtünk, mely eredmény tekintetében 
sokszor a katholicismus, sokszor a vallástalanság előnyére, 
de mindannyiszoi' a mi egyenes kárunkra munkait. Egyéb 
számtalan okok közül csak ezeket említve, lehetetlen 
volt másként gondolkoznunk ; lehetetlen volt, hogy mar 
a hatvanas évek elején kimondott egyházalakulási jelszót 
érvényre-, s annak célját diadalra ne juttassuk. De a 
diadalrajutáshoz nem elégséges a mi szerény erőnk, itt, 
hol a mi egyszerű vallási igazságaink vétójára a katholi-
cismus aranyborjúja felel ; nekünk minden oldalról való 
pártfogás s legelsőbben a magyar sajtó pártfogása kell x 

Ennyit az érdekes levélből. Hogy az alakulóban levő 
egyházközségnek mily fontos hivatása lenne azon a vi-
déken, a felől Bódogh ügyvéd ur mindannyiunkat meg-
győzhetett. Mi részünkről esztergomi hitfeleink nemes 
törekvéseinek gyámolitására minden tőlünk telhetőt meg 
fogunk tenni s azon leszünk, hogy ama törekvéseket a 
protestáns közönség is azon áldozatkész buzgalommal 
karolja fel, amely a sikernek legfőbb biztosítéka. A 
szent célra szánt adományokat a legszívesebben elfogad-
juk s rendeltetésűk helyére juttatjuk. 

* A münszter i akadémia, fennállása óta először 
választott protestáns rector magnificust Dr. Bachmann 
mathematikus személyében. 

Bágyonban (Aranyos-Tordamegye) az újonnan 
épült ref. templom f. hó 14-kén szenteltetett fel. Az 
ünnepélyen jelenvolt az erdélyi ref. püspök is, valamint 
számos lelkész a környékből. 

* A szepesbélai ev. egyház elöljárósága általunk 
ezennel közhírré teszi, hogy a kántor- és vallastanitói 
pályázatot szept. hó 15-kéig meghosszabbította. 

* Iskolai értesitések. A bonyhádi algymnasiurnban 
az 1881/2-dik tanévre a tanulók szept. hó első négy 
napján vétetnek fel. Ugyanazon időszak alatt tartatnak 
meg a délelőtti órákban a javitó- és pótvizsgák. A táp-
intézetbe valláskülömbség nélkül vétetnek fel a tanulók. 
A népiskolákból jövők bizonyítványt tartoznak fölmu-
tatni. Az igazgatóság a koszt-, csere- és lakást adókról 
jegyzéket tart s levélben is szívesen szolgál fölvilágositás-
sal. Bonyhád, 1881. aug. 20. Marhau.^er Imre, igazgató. 
— A miskolci helv. hitv. ref. lyceumnál a beirás alulí-
rottnál (urak utcája 15. szám) 1881. szeptember hó i-ső 
napjától 8-ig tart. A javitó vizsgák folyó augusztus hó 
29-én már elkezdetnek. Miskolcon, 1881. augusztus 20. 
Porcs János, igazgató-tanár. — Az vjverbászi alreálggm-
nasiumban a tanulók felvétele aug. hó 30-tól szept. hó 

3-ig fog eszközöltetni. Kelt Ujverbász, 1S81. aug. 18. 
Az igazgatóság. 

* Gyászhírek. Örökifjú barátunk Szemere Miklós 
e hó 20-an 76 éves koraban elhunyt. Szelleme tővoná-
sait eleven ész, nyilt jellem és tiszta kedély képezték. 
Szemlélődő életbölcseség, horatiusi hangon nyilvánul 
költeményeiben : 

A z é n k e d v t e l é s i m e g y s z e r ű ö r ö m e k , 
E l z á r t m a g á n y o m n a k meze i v i r á g i . 
A z é l e t . . . . g y ü m ö l c s f a ; m i t n y ú l j a k m a g a s r a ! 
F ö l d i g l e h a j o l n a k h o z z á m t e r m ő ág i . 

A Jasztóci remete* eltemette magat falusi magányaba, 
hol oltárt állított a legodaadóbb hazaszeretetnek. Az 
egyház ügyei is leginkább akkor érdekelték, midőn a 
prot. egyház sértetlen conservalasa nemzeti közügy volt. 
A pátensügyben s a pataki iskola három-százados ünne-
pélye alkalmával némi szerepet vitt, s éveken át volt 
a lasztóci ref egyház gondnoka. — Az ág. h. ev. egy-
hazat súlyos csapás érte Jankó Miklósnak f. h. 22-én 
bekövetkezett halálával. A boldogult szeretettel csüggött 
egyházán s annak érdekében sokat tett, sokat áldozott. 
Mint országgyűlési képviselőt a közügyek sohasem fog-
lalhattak el annyira, hogy egyházát csak egy pillanatra 
is elhanyagolta volna. Á tiszai superintendentianak jegy-
zője s törvényszéki ülnöke, a gömöri esperességnek ha-
sonlóképen törvényszéki ülnöke s az ochtinai gyülekezetnek 
felügyelője volt. A megboldogult önkezével vetett vé-
get életének, amely pedig oly drága volt nemcsak az 
ev. egyháznak, de nejének szül. Madarász Ilonának és 
egyetlen fiának is. Az öngyilkosság oka nem vagyoni 
dolgokban keresendő. Jankó Miklós anyagi viszonyai a 
legrendezettebbek voltak; de már régibb idő óta fáj-
dalmas és gyógyíthatatlan szívbajban szenvedett s kínos 
szenvedései ellen a halálban keresett menedéket. Béke 
legyen poraikon ! 

* Szerkesztői mondanivalók. Az ibronyi lelkész 
ügyében, melyről lapunk f. é. 21 -dik szamaban volt szó, 
Lukács Ödön esperes ur egy nyilatkozatot küldött be 
hozzánk, amelyet azonban — tér szűke miatt — csak 
jövő számunkban közölhetünk. — K. K. Pózba. Az 
életrajzokat elküldtük. — V. S. Sárbogárd. Levelet 
irtunk. 

N E C R O L O G . 

Hogy mily veszteséget jelez Molnár Aladar halála 
a politika s a hazai tudomány terén, ezt megírni nem 
lehet feladata egy rövid hírlapi cikknek. Molnár Aladárt 
parlamentünk elsőrendű kitűnőségei közé nem csupán 
rokonszenves ékesszólása emelte, hanem különösen az, 
hogy alapos tanulmányból és hazafias lelkesedésből me-
rített meggyőződései voltak s a meggyőződésnek nem-
csak bátorságával, hanem a keresztülvitelhez szükséges 
kitartásával is birt. Rendesen az érdekpolitikától távoleső 
humanisztikus ügyekért küzdött, de lelkesültsége és fá-
radhatlan kitartása a leghidegebb közönyt is legyőzte. 
Hazai tudományunk szintén elsőrendű mivelőjét vesztette 
Molnár Aladárban. Eddig csaknem egészen parlagon 
hevert téren egymaga egész irodalmat teremtett. Köz-
mivelődési munkáinak puszta címei is lapokat toltené-
nek be. 



A legnagyobb veszteséget azonban egyházunk és 
ennek iskolaügye szenvedte. Az országházban egyházi 
ügyünknek nem volt szószólója, kire inkább hallgattak 
volna, mint M. A . ; a magunk gyűléseiben pedig senki 
sem me rt a felekező szegrehúzással határozottabban 
szembeszallani, mint ismét M. A. Mikor a képviselőház-
ban a minket is közelről érdeklő vallás- és tanulmányi 
alapok jogi természetének kérdése jött napirendre, min-
denki elismerte, hogy senki e kérdéshez oly kimerítő 
tárgyismerettel s az osztó igazságnak és államérdekünk-
nek megfelelő annyi higgadtsaggal nem szólott, mint 
M. A. ; viszont mikor nálunk a középiskolai szervezet 
került szőnyegre, ki védte lelkesebben a tanügy érde-
két a felekezeti buzgósággal takaródzó particularismus 
ellen, mint ismét M. A. ? Majd ha október végével 
összeül a zsinat és iskolaügyünk rendezésére kerül a 
sor, akkor lesz nyilvánvalóvá, mennyire betölthetetlen a 
hely, mely Molnár halalaval üresen maradt. 

De hadd szóljanak helyettünk a boldogult élet-
folyamának adatai, a közönségestől elütő, nem minden-
napi mozzanataikkal, a mint a napi lapok azokat hoztak, 
kiegészítve a magunk tudomásaival. 

Molnár Aladar 1839-ben született Veszprémben, hol 
atyja Dénes a megye központi szolgabiraja volt. Fia 
még csak hat éves volt, mikor ő — megyéje közszerete -
tétől kisérve — hivatalaról lemondott s falusi birtokára 
Túr-Vázsonyba költözött. Itt kezdte Aladar tanulását, 
részint a ref. mester, részint otthoni házi tanitó vezetése 
mellett. Atyja 1848-ban országgyűlési képviselővé va-
lasztatvan, fiat is magaval hozta a fővárosba s itt az 
evangélikus gyinnasiumba adta be. A forradalom esélyei 
azonban, Windischgraetz közeledése stb., megzavartak ta-
nulói pályaját ; atyja Debrecenbe vitte őt, hol nem ta-
nari előadásokat hallgatott — mert azok szüneteltek, •— 
hanem a képviselőkéit; a ház ülései képezték ekkor a 
tíz éves fiúnak egyedüli iskolaját. 

A forradalom végeztével atyját is, ki végig hű 
maradt a szabadsag ügyéhez, vad ala helyezték ; va-
gyona elkoboztatott s Aladar iskoláztatasa ismét abban 
maradt. De őt korán kifejlődött hajlama a komoly fog-
lalkozásra megmentette az elhanyagoltsag balkövetkez-
ményeitől s ha rendes iskolái képzést nem nyerhetett, 
annak hiányát olvasás és önművelés által pótolta. 1853 ban 
Pap István, az uniói törekvéseiről ismert, fennkölt szel-
lemű vámosi lelkész vette hazahoz a nagy tehetségű 
gyermeket s annak vezetése alatt annyira haladt két év 
alatt, hogy 1855-ben kellő előkészülettel léphetett a 
papai főiskolaban előbb a bölcsészeti-, azután a theolo-
giai tanfolyamra s 1860-ig mindakettőt kitűnő sikerrel 
be is fejezte. Ez évekre esik első fellépése az irodalom-
ban is. Eleintén a főiskola önképző- s irodalmi körében 
működött, utóbb pályadíjakat nyert dolgozatai közül 
kettőt a főiskola saját költségén kinyomatott. 

A theologia végeztével a lelkészi pályát válasz-
totta hivatásaul s egykori nemtora, a derek Pap István, 
oldala melle állott be segédlelkésznek. Kerkapolyi Ka-

roly, pápai bölcsészettanár, betegsége miatt huzamosb 
időre fürdőbe menni kénytelenittetvén, a fiatal bölcsészt 
ajanlotta helyetteséül. 

Az egyházkerület az alig 21 éves ifjút csakugyan 
oda is merte állítani Kerkápolyi tanszékébe, hogy He-
gel bölcsészeti rendszerét s a bölcsészettörténetet tanítsa. 

Első önálló munkája „A magyar alkotmány tör-
téneti kifejlődése,* melynek I. K. első fele i8ői-ben jelent 
meg Pápán, az irodalom es a szakemberek részéről elisme-
rőleg fogadtatott. Azonban sem irodalmi sikerei, sem az, 
hogy akadémiai tanítással merték megbízni, az alapos 
készültségre törekvő ifjút elbizakodottá nem tette, ha-
nem inkább arra serkentette, hogy tanulmányait ma-
gasb színvonalú tudományos intézetben folytassa. Ily 
szándékkal jött 1862 nyarán Pestre, s itt nálam, mint 
a ref. theologicum akkori tanáránál hallgatómul jelent-
kezett. Intézetünkben akkor épen a bölcsészeti tanszak 
volt üresedésben, s én a tanulónak jelentkezett ifjút, kit 
a „Prot. Egyh. és Isk. Lap*-ban közlött dolgozatai utan 
közönségünk előnyösen ismert, tanárnak mertem ajanlani. 
Csakugyan egyházkerületünk 1862-ik évi őszi közgyűlé-
sén Török Pal superintendens jelentet te: „Peti József 
helyét ideiglenesen Molnár Aladár úrral foglaltatám el, 
a ki miután Pápán bölcsészet-hittani egész pályáját ál-
talaban kitűnő osztályzattal végezte, ugyanott két évig 
seniorságot viselve, a bölcsészetet, magyar és német 
irodalmat, majd az egyetemes és magyar egyházi tör-
ténelmet sikerrel tanitá, az irodalom terén pedig isme-
retes, mint több koszorúzott pályamunkák szerzője s a 
magyar alkotmány történeti kifejlődéséről szóló nagyobb 
műnek írója.* Mily szerencsés volt e választás, mu-
tatja az, hogy már a következő év tavaszi közgyűlésén a 
csak ideiglenesen és segédtanarul alkalmazva volt fiatal 
tanférfiut rendes tanárnak választották meg. Tanítványai, 
kiknek fiatalságánál fogva inkább kortársuk volt, benne 
ép annyira tisztelték a komoly, tudós tanárt, mint sze-
rették s bálványozták a szíves barátot és nyájas vezetőt. 
Rendkívüli munkássága, — melyet pesti tanár korában 
kifejtett, midőn hetenkint 18 órán hét különféle tudo-
mányból tartott előadásokat, s az egyházkerületen és 
számos bizottságban mint jegyző és előadó működött, 
s a mellett az irodalmi téren is nagyobbmérvu műkö-
dést kezdett, — annyira megtámadta eredetileg is 
gyönge egészségét, hogy baratai komolyan kezdettek 
aggódni életéért, s 1864-ben kénytelen volt egyidőre 
legalabb félbeszakítani tanári működését. 

Orvosi tanácsra utazni ment, mi egészsége hely-
reállítására annyival inkább jótékonyan hatott, minthogy 
azzal egyik legrégibb és leghőbb óhaja teljesült, midőn 
azon férfiakkal személyesen megismerkedhetett, kiknek 
munkaiból széleskörű ismereteit merítette. Ez útról hozzám 
irt levelei naplószeruek s arról tanúskodnak, hogy szó-
rakozásaiuak is lelket emelő és szellemet gazdagító 
irányt tudott adni. Valamelyik közelebbi számban e le 
velekből egykettőt majd közlünk. 

Időközben folytatta irodalmi munkásságát és la-



punkban megjelent számos kritikai dolgozatain és es-
sayszerű értekezésein kivül önállón megjelentek tőle : 
„Martensen. Az erkölcsbölcsészet alapvonalai* ; , A psy-
chologia vázlata Ur. Erdmann F. Eduárd alapján, taní-
tásaihoz vezérfonalul* ; továbbá , A bölcsészet története.* 
Első kötet. 

Nagy tehetségének ezek mind még csak szárnypró-
bálgatásai voltak, de mégis oly jelentékenyek, hogy az 
akadémia értük tagjává választotta. Itt székét „Kü-
lön tudomány-e a bölcsészet?* című értekezésével fog-
lalta el, melyben a philosophia önálló művelésének jogo-
sultságát vitatta. 

Elemébe és oly viszonyok közé, hol értelmi ereje 
és humanitása egész teljességét érvényesitheté, 1867-ben 
jutott, midőn hazai alkotmányunk helyreallitasával Eöt-
vös, mint közoktatási miniszter, Molnár Aladárt is meg-
hívta minisztériumába. 

Eleintén csak szerény titkári helyet foglalt el, de 
szakértelme, buzgósága és képzettsége által csakhamar 
annyira megnyerte Eötvös bizalmát, hogy ez nemcsak 
osztálytanácsossá mozdította elő, hanem legfontosabb 
munkálataiban, többi közt a népoktatási törvény szöve-
gezésénél s annak végrehajtási szabályzatai kidolgozá-
sában referensül használta. Az első tanitóképezdék 
szervezésében is ő volt Eötvös jobb keze. Bajorországba, 
Svájcba, Hollandiába és Belgiumba a népoktatási intéz-
mények s különösen a képezdék tanulmányozására, nem 
kormányi kiküldetésből, hanem saját erején tett utazá-
sainak tanügyi eredményeit részint azon terjedelmes és 
általános elismerésben részesült jelentésében dolgozta föl, 
melyet első útjáról adott a közönség elé, mely németre 
is lefordíttatott, sőt az „Edinburgh-Review* is nagy el-
ismeréssel szólt felőle ; részint a 70-es évek elején meg-
jelent közművelődési jeles dolgozataiban, névszerint „A 
tanfelügyeletről hazánkban és a külföldön,® „A népta-
nítók nyugdíjazásáról* és „A gazdasági népoktatásról 
külföldön és hazánkban* címűekben, melyek nemcsak 
nagy szakértelemről s az illető kérdések alapos tanul-
mányozásáról tesznek bizonyságot, hanem nevét, különö-
sen a tanitók s átalaban a tanügy minden barátinak 
körében rendkívül népszerűvé is tették. Ekkor indította 
meg, többek közreműködésével a „Néptanítók ismeret-
t á r á é t is, e közhasznú segédkönyvet, lexicon alakban, 
melyből ugyan csak az első kötet jelent meg, kéziratban 
azonban egészen készen áll a második is, benne magá-
nak két nagyobb tanulmánya: „B. Eötvös oktatási mi-
nisztersége* és „Erkölcstan.* Rendkívüli buzgóságot fej-
tett ki a póttanfolyamok szervezése, a szakiskolak, külö-
nösen a gazdasági és szőllőszeti népiskolák felállítása körül. 
Buzgalmának s emberszeretetének maradandó emléke a 
balatonfüredi szeretetház, árvagyermekek iskolája, külö-
nös tekintettel az említett szakképzésre. 

Időközben azonban meghalt Eötvös, kihez Molnárt 
rokon idealisztikus lélek és mély tisztelet csatolta. A 
kiválóan bizalmi állas, melyet minisztériumában Molnár 
Aladár elfoglalt, megszűnt, s ő azonnal benyujtá lemon-
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dását, melyet Pauler nem fogadott el, s még egyideig 
maradásra birta. A hivatali pályán azonban nem érezte 
már jól magát, s inkább óhajtott a törvényhozásba lépni. 
Végleg lemondott tehát, s az 1872-iki országgyűlésre 
szülőmegyéje nagyvázsonyi kerületében képviselőnek 
választottak. 

A képviselőházban mint alapos és világos szónok 
ismertette meg magát, s majd a központi-, majd a 
szakbizottságokban kitűnő tevékenységgel és sikerrel 
működött. Különösen kitüntette magát mint a középis-
kolai törvény előadója, a tanügyi bizottságban, s e fon-
tos törvényjavaslat előkészítésében és átalakításában elő-
kelő része volt. Ugyanannak és a kolozsvári egyetemi 
törvénynek központi bizottsági előadója volt. Különös 
tevékenységet fejtett ki a néptanítók nyugdíjazása érde-
kében, mely 1875-ben csaknem kizárólag az ő kitartó, 
hallatlan erőlködésének köszönheti létrejöttét. Nagy ér-
demei vannak még a felsőbb leányoktatás körében is, 
melynek megindítása tőle eredt. A budapesti felsőbb 
leányiskolát ő szervezte, két évig annak igazgatója is 
volt s azután Máramarosszigeten s Trencsénben hasonló 
intézetet alapított. Résztvett az országos közoktatás-
ügyi tanács működésében; a bécsi világkiállításon mint 
a közoktatásügyi miniszter megbízottja s a közokt. osztály 
juryjának tagja működött. Egyszóval nem volt az utóbbi 
másfél évtized alatt oly tanügyi mozgalom, melyben ő 
határozó befolyást ne gyakorolt volna. 

Nem csoda, ha annyi munka után közönségesen 
tanügyünk elsőrendű vezérférfiának tekintették. Külö-
nösen a néptanítók ismerték el működését. Számos ta-
nitó-egylet tiszteletbeli tagjának választotta, a paedago-
giai társulatnak elnöke volt s az 1874-ben és 1878-ban 
megtartott egyetemes tanító-gyűlések tanácskozásait ő 
vezette. 

Mindezen óriási munkásság közepett az egyházi ügyek 
intézésében is tevékeny részt vett. A dunamelléki egy-
házkerületi gyűlésnek egyik legmunkásabb világi jegy-
zője volt, és fennkölt tanügyi elveit, melyeket az ország-
házban vallott, az egyházba is átvivén, iskolaügyünk 
európai színvonalra emelését s nagyszabású^ mérvek sze-
rinti rendezését sürgette, miben tán némi idealisztikus 
túlzás is volt, a mennyiben az egyház korlátolt anyagi 
viszonyait tekintetbe nem vette. Iskolaügyünkre vonat, 
kozó nézeteinek rendszeres kifejezést adott „A közneve-
lés és közoktatás szabályzatáéban, melyet konventi 
megbízásból a zsinati előmunkálatok rendjén készített. 
Az isteni végzet ugy intézte, hogy mikor október végé-
vel a zsinat Debrecenben összeül, Molnár Aladár legked-
vesb műve tárgyalásában többé részt nem vehet. F . hó 
18-án reggeli fél ötkor Gleichenbergben elhunyt. Utolsó 
kívánsága volt, hogy Balaton-Füreden temessék el, hol 
atyja és anyja hamvai is nyugosznak. P2z megtörtént és 
f. hó 23-án délutáni 3 órakor számos küldöttség és be-
láthatatlan sokaságú gyászoló közönség jelenlétében 
hűlt tetemei örök nyugalomra tétettek. Áldás és béke 
poraira ! 

DEUTSCH M.-lele művészeti intézet Budapesten. 
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JJ^T Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetősök 
lejárt, annak megujitására felkéretnek. 

Az o rszágos ref. segé lya lap és a három 
k ra j cá ros e lő i rányza t . 

Sebes szárnyakon repül az idő, mint a gon-
dolat. íme a legutolsó egyetemes konvent óta 
elvirágzott a tavasz; megadta áldását a nyár; 
gyümölcsével kínálgat az ősz ; sőt itt-ott sárgult 
levelekre esik tekintetünk a fákon ; s aztán nem-
sokára a száraz avar és zizegő haraszt, a szem-
látomást rövidülő napok, és az észrevehetőleg hűvö-
södő szellők jelezni fogják, hogy földrészünknek 
azon mérsékelt éghajlata alatt, hol mi élünk, a 
munkára rendelt időszaknak, legalább a külső 
munkának, egyszer ismét vége van s akkor az-
tán megkérdezik: kit szolgáltunk; mert ^tűz mellé 
házba szorulunk.4 Épen akkor, mikor ezek lesz-
nek, fog megnyittatni Debrecen városában a 
magyar reformátusok zsinata. 

Önkénytelenül is felmerül a szemlélődő, gon-
dolkodó ember lelkében a kérdés: megtettük-e 
a kellő előkészületeket egyháztársadalmi körben 
és az egyházi irodalom terén, e nagy horderejű 
eseményhez? szigorú önkormányzati egyházszer-
vezetünknél fogva letárgyaltattak-e az e. megyé-
ken és e. kerületeken, különösen az egyházakra 
ujabb terheken rakni szándékozó konventi javas-
latok ? és azok elfogadása vagy mellőzése felett 
nyilatkoztak-e az egyházak, az egyházmegyék és 
a kerületek ? 

Látva az ügyek menetét, megfigyelvén a 
helyzetet s viszonyokat, ismerve a tényezőket, s 

vizsgálva a konvent által készitett munkálatokat, 
én részemről félek, nagyon félek, hogy a mi 
vérrel szerzett önkormányzatunk maholnap csak 
üres hanggá, puszta szóvá, a rövidlátók szemei-
nek kápráztatása végett hangoztatott formasággá 
lesz, az önkormányzat sarkalatos elveinek megtar-
tása nélkül. Az egyes egyházak és megyék he-
lyett beszélnek már is és nyilatkoznak majd a 
küldöttségek, bizottságok és a zsinati képviselők. 

Részemről az egyházi autonomiát, a szabad-
ságtól és függetlenségtől elválhatlan önkormányza-
tot, nem szeretném rideo* chablonszerű ioazoatási 
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és kormányzási formák közé szorítva látni, sem 
zsinat által, sem zsinaton kivid. 

Nem akarom a zsinati képviselőket, az egy-
házakat megadóztató, azokra ujabb terheket hoz-
ható törvények alkotására — az egyes egyházak, 
egyházmegyék és e. kerületek meghallgatása nél-
kül és előtt — felhatalmazni, annyival inkább 
nem, miután a kisebb egyházak a reájok neheze-
dett ezerféle terhek alatt már is roskadoznak s 
anyaegyházi minőségüket egymásután adogatják 
fel, hogy az anyasággal járó terhek viselésétől 
szabaduljanak. Ezeket azonban nem ismerik, nem 
akarják hinni és ismerni a többnyire nagy egy-
házakban lakó esperesek, az egyházi téren sze-
replő világiak és zsinati képviselők. 

Ha vizsgáljuk a zsinati, illetve konventi mun-
kálatok megbeszélése tárgyában keletkezett, fáj-
dalom, nagyon is könnyen s rövid idő alatt át-
tekinthető irodalmat: tapasztalni fogjuk, hogy e 
sarkelvek még felvetve is alig, tüzetesen megbe-
szélve pedig egyáltalában nem is voltak. B. e. 
Révész Imre, lelkünk legmélyebb bánatára elhunyt 
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tudósunk épen akkor omlott össze, midőn az 
egyház hajóját a sík tengerre valánk bocsátan-
dók s elvesztettük benne az épen ezen mai vi-
szonyok közt eléggé meg nem siratható regulá-
tort, ki az egyedüli volt közöttünk olyan, a ki 
költséget, fáradságot nem kímélve, hírlapokban 
és önálló füzetekben vitatta, kerületek és kon-
ventek ellenében is — ha kellett — egyházunk 
sarkalatos elveinek érintetlenül hagyását, mely-
elveket nálánál jobban talán senki sem ismer. 
Mióta az ő kezéből kihullott a toll, alig vesz 
valaki fáradságot a két millió református magyar-
ságból, hogy a konventi előmunkálatokkal tüze-
tesen, behatóan foglalkozzék s azokhoz hozzászól-
jon. Pedig az efféle felszólalások, ha uj irányt 
nem jelölnének is ki, már azáltal, hogy az elő-
munkálatokban lefektetett elvek, eszmék felett, 
az illetőket gondolkozásra birnák s az egyoldalú 
elhamarkodástól megóvnák, már ezáltal — mon-
dom — hasznos szolgálatot tennének. 

A ref. tanitók az őket érdeklő ügyeket leg-
közelebb országos értekezleten beszélték meg. 
Hát a reform, lelkészi értekezletek, teszik-e, tet-
ték-e vita tárgyává, az előmunkálatokban talál-
ható, őket oly közelről érdeklő tárgyakat ? Eszök-
ágában sincs, hogy mozduljanak jobbra vagy 
balra. A Bethesda tava felőlünk akár fenékig meg-
biizhödhetik. 

íme itt van egy lényeges kérdés: az orszá-
gos segélyalap és az annak alapját tevő, lélek-
szám szerint, évenként fizetendő 3 kros javaslat, 
mely az egyházakra oly roppant terhet rak. Hát 
ez sem érdekel bennünket, református papságot ? 

Avagy azt tartják talán némelyek, hogy ez az 
egyház terhe, az egyház ügye, az egyház érdeke. 
Hát hiszen ebben lehet valami. Tudjuk azt na-
gyon jól, hogy az ötvenes évek végén és a hat-
vanas évek elején, az országos segélyalap ügyét, 
akkor még domesztika címén, előkelő világiak, 
azok között világi állására nézve mai nap a leg-
előkelőbbek egyike, Tisza Kálmán miniszterelnök 
ur is, épen e becses lapban és gyűlésekben is 
vitatták; de ma sokkal inkább általánosíthatjuk 
a mondást, mint eddig bármikor, hogy a milyen 
a pap, olyan az ekklézsiája. Világi előkelősége-
ink annyira elfogytak, vagy elfordultak tőlünk, 
hogy maholnap az egyház érdekét, a reform. 

papság egymagára hagyatva fogja képviselni. 
Rajtunk a teher, rajtunk a felelősség is. 

Ezen teher és az ezzel járó felelősség ér-
zete késztet engemet, a legigénytelenebbek egyi-
két, hogy szóljak valamit az országos segély 
alaphoz és tőképen a lélekszám utáni 3 kros 
bevételi előirányzathoz. 

A segélyalapra mai viszonyaink közt okvet-
len szükség van. A konventi bizottság tervezete 
szerint ezen alap magasztos célja, még pedig 
„egyetlen és minden mást kizáró célja, nemzeti, egy-
házi létünk megmentése; ennélfogva az elszegé-o > ö S> 
nyedett, dezolált, vagy dezoláció utján lévő, ki-
vándorlások s anyagi terhek miatt erőtlenedő 
egyházak gyámolitása.<<: Hát ez ellen ugyan ki-
nek volna szava, mikor szemlátomást pusztulunk, 
veszünk r! Hanem nekem részemről kifogásom 
van az alapot teremtő módozatok ellen, melyek-
hez nagyon is sok szó fér. 

Felhozható mindjárt első helyen, hogy e 
tervezet tárgyaihatására az e. megyéknek alka-
lom nem nyújtatott és így azok autonomikus 
képviseleti alapon tartott gyűléseikben, e külöm-
ben nagy gonddal és körültekintéssel készített 
munkálat felett véleményöket nem nyilvánít-
hatják. Már pedig önkormányzati elvek szerint, 
egyesekre, vagy egyházközségekre, azok megkér-
dezése, vagy hozzájárulása nélkül ujabb terheket 
róni nem lehet. Az az autonómiának legelső prin-
cípiuma, hogy ^sine me, de me" ne határozzon 
se kerület, se zsinat. A hol ez elv m e g s é r t e t i k , ; o ' 

ott az önkormányzat már csak névben él, de 
valóságban nem létezik 

Akármilyen lényeges legyen is azonban a 
fentebbi észrevétel, el kell ismernünk, hogy a 

1 szóban forgó javaslatnak csak alaki oldalát érinti 
és illeti az. A javaslat anyagi része ellen már sok-
kal nyomatékosabb ellenvetéseket hozhatunk fel. 

A 4. §. egyebek közt az országos reformált 
egyházi segélyalap jövedelmei megalkotásánál 
minden lélek után évenként fizetendő 3 krt, te-
hát a mintegy két milliónyi reform, népességtől 
54.000 frtot tesz bevételi előirányzatba. Minden 
lélek után évenként 3 kr.! Példával világosítván 
ez elvet, 500 lélek után 15 frtot, 1000 után 30 
frtot, 2000 után 60 frtot, 5000 után 150 frtot, 
10,000 után 300 frtot fizetne évenként minden 



egyes egyház — egyéb kiadásain felül — az or-
szágos ref. egyházi segélyalapra. 

Na már ez én szerintem, a mint én ismerem 
reform, egyházunk anyagi viszonyait, oly elviselhe-
tetlen teher, a melyet sem kisebb, sem nagyobb 
egyházaink, legalább a mi felsőszabolcsi e. me-
gyénkben, egy-kettő kivételével, meg nem bírnak. 

Alig van annak egy pár hónapja, hogy e 
becses lapban reformált egyházaink anyagi viszo-
nyairól szólván, részleteztem azon terheket, me-
lyek ujabb időkben kisebb-nagyobb egyházainkra 
nehezedtek. Nem akarom ismétlésekkel untatni a 
tisztelt olvasót; de azt mégis jeleznem kell, hogy 
a semmi vagy igen kevés fekvőséggel biró ref. 
egyházak nem győznek már ma sem keresni az 
adó, ártér, tűzbiztositás, domesztika, agencia s azon 
ezerféle kisebb-nagyobb kiadási tételekre, melyek 
címén a visitáció, évenként elviszi azt az egész 
kis összeget, melyet az egyháztagok fuvarozás 
vagy közmunka által az egyháznak bekerestek. 
Úgyannyira, hogy a mire voltaképen ez össze-
get magok között szánták, a papi vagy tanitói 
lak vagy melléképületeik, templom vagy iskola 
igazítására, egy fillér se marad; hanem ezen 
épületek hevernek azontúl is romban, düledeznek 
és szomorúsággal, szégyennel töltik el a szemlé-
lőt kálvinista nyomorúságaink felett. Még ki sem 
heverték a konventi költséget, már is a nyakokba 
szakadt a zsinattartás, melyből nem tudom, hogyan 
és mikor gázolnak ki az istenadták. A konvent 
még csak i V2 kros teher volt (egy-egy lélek után) 
a zsinattartás címén már 2 kros teher nehezedett 
rajok s jövő évben — meglehet — betetőzi ezt 
az országos segélyalapra évenként időről-időre fize-
tendő 3 kr. 

Azonban még ez is mind megjárná, ha azok-
nak a szegénységgel, nyomorúsággal küzdő ref. 
egyházaknak kilátásuk lehetne rá, hogy ebből az 
országos segélyalapból mielőbb tetemes segélyt 
nyerhetnek ringy-rongy épületeik s egyéb szük-
ségeik fedezésére, ü e ezzel az álomképpel ne 
ámitsa magát senki. Mert a befolyó összegek jö-
vedelmei majd elcsúsznak-másznak kezelési-, tiszte-
letdíj stb. költségek cím alatt. A mi marad, arra 
pedig, ha a sok szükséggel küzdő egyházak 
számát tekintjük, azt kell mondanunk: quid tan-
tam sitim ? 

Ismétlem azért, hogy ne vegyük el az utolsó 

krajcárt is; ne vonjuk el még a levegőt is azoktól a 
szegény kis egyházaktól; ne terheljük őket ere-
jök felett; mert egymásután affiliáltatnak, elpusz-
tulnak s nem lesz többé a magyar reform, egy-
háznak az a segélyalapja, mely a halottakat, el-
züllött, elszegényedett, nazarénussá létei által el-
néptelenedett egyházakat uj életre keltse, feltá-
massza. Engedjünk nekik alkalmat, nyújtsunk 
módot arra, hogy helyi önkormányzati egyházi 
szervezetüknél fogva a magok szükségleteit fedez-
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hessék, hogy a jogokkal járó kötelességeket örö-
mest teljesítsék; ez a protestáns szellemnek meg-
felelő eljárás; de ne szedjük el tőlük, a mit a 
magok szükségleteiknek fedezésére összeraktak; o o 
mert ez utóbbi által siettetjük a protestantizmus 
végenyészetét. Ha pedig beleszerelmesedtünk a 
centralisztikus szervezetekbe s egy közös alapból 
akarjuk minden kiadásainkat fedezni: ám csinál-
junk egyetemes domesztikát, hozzuk be a birtok-
aránylagos, közös teherviselést, hát azt értem. De 
segélyalap címen elvonni egy néhány frtot éven-
ként és nem adni érte semmit, az efféle se hús 
se hal tervezetet én helyesnek nem tarthatom. 

Hiszen ha a zsinati atyák ugy gondolják és 
ugy látják jónak, kötelező törvénnyé tehetik a 
minden lélek után fizetendő 3 krt; de gondolja-
nak Dunáninnen, Dunántúl, a sok iskolafenntartási 
költségek hátrányösszegeire, melyek miatt e. me-
gyén, e. kerületen olyan sokszor s keservesen 
felszólalnak; Tiszántúl a főiskolai épitési költség 
hátránykimutatási Tisztájára, amelyben 2 — 3 — 4 — 
5 — 6 0 0 frt is szerepel egy-egy egyházon. Beexe-
quálják r! Jó! Hiszen az exekutió már nálunk is 
rendes életmódhoz tartozik. De már eddig is 
szöknek a kurátorok a sok zárlat, foglalás és 
exekutió miatt; ezután meg kötéllel sem tudunk 
kurátort fogni, sőt nálunk már most is a szomszédos O ' 

egyházakból nevezget ki gondnokokat az e. megye. 
Ha még többel terheljük egyházainkat: akkor 
igazán szánandó nyikorgással fog forogni egyház-
kormányzatunk fakó szekerének kenetlen kereke, 
mint a jó Fáy találóan mondaná. 

Kimondottuk azonban előbb, hogy az orszá-
gos segélyalap megteremtését igenis szükségesnek 
véljük. Most már kérdésbe teheti az olvasó, hogy 
ha a kivetést behajthatónak nem tartjuk: mi 
úton-módon vélünk hát alapot teremteni? Vála-
szunk a kérdésre ez: önkéntes adakozás és alapit-



ványok eszközlése által. Más szóval s példával 
élve, mint evangelikus atyánkfiai megteremtették és 
gyarapítják évről-évre a Gusztáv-Adolf-egyletet és 
az egyetemes evangelikus gyámintézetet; mint a 
hogy létrehozta a tiszántúli e. kerület a relorm. 
segélyegyletet s az egyes e. megyék, azok kö-
zött a f.-szabolcsi is, az e. megyei domesztikát eze-
lőtt huszonkét évvel; és ma már, más kezelési 
alapokkal együtt, melyek kamatainak i /o-ja szin-
tén e pénztárt illeti, 14—15 ezer frtból 8000 
frtnak a kamatai felett egészen, a többi tőke ka-
matának pedig iffl/o-ja felett rendelkezik saját köz-
igazgatási szükségleteinek a fedezésére. 

Mindenekelőtt, ha valóban és igazán egye-
sülni és közös erővel működni akarunk, adja át 
mindenik kerület hasoncélú alapitványait a kö-
zös országos egyházi segélyalapnak; jelesül a 
tiszántúli adja át a segélyegylet tőkéjét, mely 
gondolom 33,000 frt.*) Aztán gyűjtsünk alapítvá-
nyokat országszerte tehetős, és főrangú hitfeleink 
körében, hogy ne mindig az alsóbb rendűek 
emeljék a terheket; még pedig necsak 500 frto-
sokat, mint a tervezet (II. 5. §. e.) javasolja; 
hanem 1000, sőt 10,000 frtosokat is, azon ked-
vezmény nyújtásával, hogy a nagyobb alapítók 
előjogokat is élvezzenek, mint az minden ily tár-
sadalmi egyesületnél s az evangélikusoknál is 
gyakorlatban van; p. o. a tízezer frtos alapító 
és utódai, magok jelölhessék ki, hogy kinek vagy 
mely egyháznak akarják nyújtani segélyül alapjuk 
kamatainak rendelkezés alatt álló részét. Aztán 
gyűjtések rendeztessenek e célra az egyes egy-
házakban, önként értetvén, hogy a mely egyház 
nak külön magtári- vagy más alapítványa, vagy 
tőkéje van: a gyűjtés, kéregetés mellőzésével 
abból adjon évenként bizonyos összeget. De az 
adomány mennyiségét ne szabjuk meg, mint a 
tervezet teszi. Ez az, hogy: az erős a gyengébbet 
gyámolitsa; igy értelmezem én azt, hogy „egymás 
terhét hordozzátok !u Ezenkívül minden kigondol-
ható eszközöket és módokat használjunk fel egy-
házunkban és összejövetelek alkalmával az orszá-
gos reform, segélyalap növelésére. Egyszóval az 
önkéntes adakozás és ne a kivetés elvét fogad-
juk el; mert amaz előbbi eszközök által és mó-

*) N e m o t t h o n , d o l g o z ó s z o b á m b a n i r o m e s o r o k a t ; e m i a t t a 

s z á m a d a t o k a t n e m i d é z h e t e m , c s a k e m l é k e z e t u t á n m o n d o m , n e m l é v é n 
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don, amit gyűjtünk, annyi lesz az alap, tisztán és 
valósággal; a kivetés által pedig, a mi lesz is, 
csak papiroson lesz s nagyrésze örökre bevehetet-
len levén, segélyezés alapjául nem vehető fel soha. 

Annyi bizonyos és világos, hogy ezen az 
úton egyszerre, a „legyen" szóval nem fogunk va-
lami nagy alapot teremteni. Tisztán áll előttem, 
hogy évenként nem helyezhetünk kilátásba 54,000 
frtnyi „bevételi előirányzatot"; de szebb, keresz-
tyéniesebb, evangyéliomszerűbb alapon fogunk 
mozogni, mint a kivetés és az ezzel járó örökös 
exequálás útján. 

Az országos segélyalap növeléséhez számít-
tatnék s adatnék jövőre még az államsegély is, 
hogy igy ne forgácsoltatnék el az, mint mostaná-
ban történik. Ez által is ugyancsak szaporodnék 
az az országos segélyalap s lehetne belőle segé-
lyezni ugyanazon egyházakat, amelyeket most a 
kerületek segélyeznek; sőt másunnan is növeked-
vén az orsz. segélyalap, többeket lehetne segélyezni, 
mint amennyit most a kerületek segélyeznek. 

Egy lényeges megjegyzésünk még van. Ez az, 
hogy ne egyetemekre, jogakadémiákra fordítsuk 
első sorban a segélyt; (mert ha a családok nem 
nevelnek nekünk jó protestáns világi férfiakat, a 
jogakadémiák ezen irányú működése nagyonis 
problematikus lesz); hanem szorosan és határozottan 
egyháztársadalmi s vallás-erkölcsi célokra. Sőt az 
elemi iskolák segélyezését is csak második helyre 
tegyük; mert e téren az államnak csak helyette-
sitői vagyunk s fizetünk már iskolafenntartás és 
tanitói nyugdíj címén évenként úgyis eleget, bi-
zonyosan többet, mint minden más egyházi s val-
lás-erkölcsi célokra együttvéve. Ez irányú tevékeny-
ségünkhöz külömben követeljük ki már valahára 
a fundus studiorumból a minket joggal megillető 
részt. 

A zsinat összeillésének ideje közeledik. Előre 
is üdvözöljük a majdan együtt tanácskozó zsi-
nati atyákat mind közönségesen. D e egyszers-
mind kérjük őket, hogy az országos reformált 
egyházi segélyalap megalkotásához válasszák pél-
dányképül az önkéntes adakozás és társadalmi 
működés utján annyi és oly szép alapokat és 
segély-egyleteket létrehozó ág. evang. testvér-
hit felekezetet; mert e tekintetben ez mozog evati-

| gyéliomi, krisztusi alapon. Görömbei Péter. 



I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

— 8 . k ö z l e m é n y . — 

86) Az ungvári kir. kath. főgymnasium értesitője. 
Igazgató Szieber Ede. Értekezések : Ungmegyének egy 
egészségtelen vidéke (a Blata és szennai mocsarak tér-
képével), Sajó Károlytól. Meteorok észleletek, Zékány 
Lajostól. Tanulók sz. az év végén 450, kik közül 153 
zsidó, 152 gör. kath., 116 r. kath. Négy párhuzamos 
osztály. Az ifjúsági zene-egylet működése május hótól 
kezdve szünetelt. A segély-egylet és a Deák Ferenc-féle 
ösztöndíjalap a lefolyt évben nem gyarapodott. A taná-
rok közül Sajó Károly és Homicskó Miklós irodalmi té-
ren is működtek. 

87) Az ungvári g. sz. kath. papárvaleány-tan- és 
nevelőintézetnek értesitője. Igazgató Fircák Gyula kano-
nok. Értekezés: Irányeszmék a nőnevelésről. Növendékek 
sz. 194, kik közül 83 zsidó, 68 gör. kath. Az árvák 
száma 21. Az iskolai takarékpénztárt életbeléptették. 
A bennlakó növendékek egy tanévre 220 frtot fizetnek. 

88) A vág újhelyi izr. nyilv. alreáltanoda értesitője. 
Id. igazgató Dr. Mahler Miksa. Tanulók sz. 83, kik kö-
zül 75 zsidó. A tanulók közül magyarul csak 22-en be-
szélnek. Hogy magyar tannyelvű iskolában a magyarul 
beszélő növendékek száma ily csekély, azt valóban nem 
értjük. I la az i-ső osztálybeli növendékek idegen nyelvű 
vidéken nem beszélik a magyar nyelvet, s ha Vágujhe-
lyen is igy van ez az i-ső osztályba beirt 35 növendékre 
nézve: azon nem csudálkozunk ; de az már képtelenség-
nek tűnik fel előttünk, hogy magyar iskolában egy év 
alatt nem viszik annyira a növendékeket, hogy legalább 
magyarul megtanulnának. A vágujhelyi reáliskola 3 osz-
tályból áll. 

89) A rnrózsái kir. főgymnasium értesitője. Horvát 
nyelven. Igazgató Pongracsics Ferenc. Értekezés: A 
Dráva, Plitvitza és Bednja folyamokban található halak-
ról, Jurinac Adolftól. Tanulók sz. az év végén 307, kik 
közül 12 magyarországi. A német nyelv minden osz-
tályban taníttatik mint kötelező-, a francia és olasz nyelv 
pedig mint nem kötelező tantárgy. A magyar nyelv 
ellenben a tantervbe fölvéve nincsen. 

90) A vinkvvcei kir. főgymnasium értesitője. Hor-
vát nyelven. Igazgató Marék Ferenc. Értekezések a 
természettan és légtünettan köréből, Kucera Ottótól. 
Tanulók sz. 205, kik 60 kivételével r. katholikusok. 

91) A zágrábi kir. főreáltanoda értesítője. Horvát 
nyelven. Igazgató Torbar József. Értekezés Krbek Pra-
vomiltól. Tanulók sz. 171. 

92) A zalaegerszegi polgári fiu- és felső leányiskola 
8-ik értesitője. Igazgató Udvardy Ignác. Értekezés : Mikép 
lehetne Z. Egerszegen alakítani népkönyvtárt? az igazga-
tótól. Növendékek száma a polg. fiuiskolaban 83, kik 
köziil 43 r. kath., 38 zsidó; a leanyiskolaban 28. 

93) A zilahi allamilag segélyzett községi polgári 

fiiskola 6-dik értesitvénye. Igazgató Kerekes Sándor. 
Értekezés: Szilágymegye területén a népiskolai kerté-
szeti oktatás minő akadalyokba ütközik s ezen akadá-
lyokat minő módon lehetne elhárítani ? Fodor Dánieltől. 
Növendékek sz. 134. 

94) A zombori állami főgymnasium 9-ik évi érte-
sitvénye. Igazgató Radics György. Értekezés: Hősi 
eposok meséi (befejezés), Dr. Margalits Edétől. Tanulók 
sz. 324. A szegény tanulókat segélyző-egylet a lefolyt 
évben kezdte meg működését. 

95) A zsolnai kir. kath. négy osztályú gymnasium érte-
sitője. Igazgató Rozsnyai Karoly. Tanulók sz. az év 
végén 122, kik közül 68 r. kath., 53 zsidó. A 47 első 
osztálybeli tanuló közül 33 nem tudott magyarul beszélni. 
Az intézetben eddigelé a hat tanszék közül ötöt, sz. 
Ferencrendi szerzetes töltött be ; a lefolyt évben azon-
ban két tanszékre a kormány alatt álló világiak nevez-
tetvén ki, 3 egyházi és 3 világi tanár volt. A város hoz-
zájárulásává! uj gymnasiumi épület emelése terveztetik. 

96) Az aradi kir. főgymnasiumnak és az ezzel 
összekapcsolt állami főrealiskolának értesitvénye. Igaz-
gató Svaby Pál. Értekezés : Számrendszerek, számnevek 
és számjegyek, Ábrái Lajostól. Tanulók sz. a gymnasi-
umban 420, a reáliskolában 183; az utóbbiban a zsidó-
vallásuak voltak legtöbben. A gymnasiumban két pár-
huzamos osztály. Az érettnek nyilvánított 22 tanuló 
közül 16 a jogi pályára szándékozott lépni. A tanárok 
közül irodalmi téren is működtek : Antolik Károly, 
Goldis János, Dr. Ilidegh Kálmán, Dr. Jancsó Benedek, 
Dr. Marki Sándor, Nagy Sándor, Pirchala Imre, Spitko 
Lajos és Varga Ottó. 

97) Az aradi m. kir. állami tanítóképezde 6-dik 
értesitője. Igazgató Kerner Péter. Tanulók sz. 76, kik 
közül 40 magyar, 30 német anyanyelvű; a gyakorló 
iskolában 50. A magyar nyelvi póttanfolyamra 107 
tanitó jelentkezett, kiknek napi díja 2632 frtra rúgott. 
Az eredmény kedvezőbb volt, mint az előző tanfolya-
moké. 

98) A balassagyarmati államilag segélyzett polgári 
fiú- és leányiskola 6-dik évi értesitője. Igazgató Tomeskó 
Nándor. Növendékek sz. a fiúiskolában 140, a leányis-
kolában 47, összesen 187, kik közül 106 zsidó, 52 r. 
kath. Az intézet a lefolyt évben a 6-dik fiú- és 2-dik 
leányosztállyal kibővittetett. Kohn Márkus 300, Dómján 
Pál törvsz. biró 100 frtnyi ösztöndíj-alapítványt tettek 

99) A békésgyulai négy osztályú községi polgári 
fiúiskola értesitője. Igazgató I lomolya István. Növen-
dékek sz. 89, kik közül 37 r. kath., 24 helv. h. Az is-
métlő iskolában a növendékek sz. r 76. 

100) A belényesi gör. kath. főgymnasium értesitvé-
nye. Román nyelven. Igazgató Mihutiu Péter. Tanulók 
sz. az év végén 218, kik közül 99 gör. kel., 86 gör. 
kath. Magyarul csak 51 növendék nem beszélt. Az 
érettségi vizsgát tett 17 növendék közül 8 visszavette-
tett. Az érettnek nyilvánított 9 tanuló közül 4 a theol. 
palyára szándékozott lépni. 



101) beregszászi államilag segélyzett polgári 
fiiskola 7-dik évi jelentése. Igazgató Katinszky János. 
Növendékek sz. 92. 

102) A besztercebányai kir. kath. főgymnasium ér-
tesítője. Igazgató-helyettes Szakmáry József, igazgató 
Dr. Klamarik János, id. tankerületi főigazgató. Érteke-
zések: Beyer Henrik tanár nekrológja. Nauzikaa (Ho-
mérosz Odysszeájának 6-dik éneke), Dr. Csengeri János-
tól. Meteorok észleletek, Szakmáry Józseftől. Tanulók 
sz. 440. Két párhuzamos- és egy előkészítő osztály. Ez 
utóbbit bizonyosan az oktatás nyelvének a tanulók ál-
tal való könnyebb elsajátithatása céljából állították föl ; 
mert a 24 előkészítő osztálybeli tanuló közül csak 3 
tudott magyarul beszélni. A gymnasiumi épület kibőví-
téséhez hozzáfogtak. 

A ref. tanitók kívánalmai. 
A ref. tanitók kívánalmai ismeretesek előttünk. Ha 

valamely tárgyhoz, ugy e kérdéshez szükséges minél 
több oldalról hozzászólani az ügy érlelése végett. Ez 
ok indít engem is egy-két megjegyzésre. 

A tanitók jogkörének megszabása kívánja, hogy 
a tanitó és lelkész közötti viszony szabályoztassék. Ma 
e tekintetben a hány ház, annyi szokás. Több önállósá-
got kell biztosítani a tanítónak, különösen tanügyi dol-
gokban. A lelkész, állásánál fogva még nem competens 
tanügyi dolgokban intézkedni. O más szakra készült s 
ennélfogva méltánytalanság lenne várnunk, hogy ő eo 
ipso, mert lelkész, paedagogiai szakismerettel bírjon. 
Mindennek dacára ez ideig iskolai dolgokban is első 
sorban papok intézkednek. Váljon ez eljárás a protes-
tánsok tanügyének javára biztosíthat-e oly eredményt, 
mint az biztosítana, ha a szakismeret játszaná a fősze-
repet ? Régenten, midőn az iskolázás köre még ennyire 
ki nem szélesedett; midőn még a reformátusok népis-
kolájának tananyaga csaknem kizárólag hittani tárgyakra 
szorítkozott: akkor a lelkész, műveltségénél fogva inkább 
folyhatott be a népiskolai ügyekbe, mint ma, midőn a 
népiskolai oktatás, a megváltozott viszonyok következté-
ben önálló életpályává lőn. Mint minden nagyobb szabású 
dologban, ugy az egyház és iskola vezetésében is a mun-
kamegosztás elvének kell diadalra jutni. 

Ismerjük el a tanítót szakembernek s ruházzuk fel az 
őt méltán megillető jogokkal. Se többet, se kevesebbet ne 
bízzunk rea annál, a mire hivatva van. O a tanügy terén 
otthonos ; ezért neki ott kell szabad tért engedni, hogy 
az iskolaügy javára legjobb belatása szerint intézkedjék. 
Félreértés elkerülése végett kijelentem, nem ugy értem 
a dolgot, hogy most már rajta, dobjuk oda a gyeplűt 
egészen, hadd menjen a tanitó tiiskön-bokron keresztül. 
Nern, ez határozottan céltévesztett eljárás lenne. A taní-
tót a felelősség terhe alól nem szabad feloldozni. A hol 
pedig felelősség van, ott az illető egyénre bátran rá 
lehet bízni a dolgot. Valamennyi szabad intézkedésnek 
a felelősség elvén kell alapulnia. A protestáns egyház-
nak történeti méltósága követeli, hogy a kor szellemét 

megértve, egyházi és iskolai intézményeiben az önálló 
felfogásnak szabad tért engedjen. A józan belátás pedig 
csak oly intézkedést helyeselhet, hol a kötelességek és 
jogok kellő méltánylásban részesülnek. Ha a tanítót mű-
ködéseért felelőssé tesszük, — amint hogy azzá is kell 
tennünk, — önállóbb hatáskörrel is kell felruháznunk. 
Ha én pl. tanitó vagyok, mikép vállalhatok felelősséget 
oly dologban, melynek elvi részét tudtomon kivül má-
sok intézik el. Jöjjön hozzám iskolalátogató, az engem 
felelősségre von s megkívánja, hogy iskolámban az ered-
mény a kor követelményeinek megfeleljen; viszont a 
méltányosság és jog szerint én is elvárhatom, hogy abba 
a dologba, melyért felelősséggel tartozom, szabad szólást 
engedjenek. 

Igy fogom én föl a tanitó helyzetét s ezért a ref. 
tanitók gyűlésén hozott határozatoknak azon részét, me-
lyek a tanítónak — főleg iskolai dolgokban — nagyobb 
hatáskört kívánnak biztosítani, szórói-szóra helyesnek, a 
méltányosság és igazság követelményeivel teljesen meg-
egyezőnek tartom. Hol biztosítsunk hatáskört a tanító-
nak, ha tanügyi dolgokban nem ? Nem képzelhető visz-
szásabb helyzet, mint a mostani. Vannak dicséretes ki-
vételek s magam is ismerek derék lelkészeket, kik tan-
ügyi dolgokban mindig a tanitó közvetítésével járnak 
el; ez a kivételes állapot azonban nem gátolhat bennün-
ket abban, hogyr a népnevelés nagyfontosságú ügyét ne 
személyektől, hanem intézmény éktől tegyük függővé s ezért 
a kedvező alkalmat felhasználva e tekintetben hasznos 
és célszerű intézmények teremtésére törekedjünk. Ma 
legtöbbször oly emberek intézkednek iskolai ügyekben, 
kik jóformán nevöket sem tudják leírni, nemhogy azzal 
volnának tisztában, mit várhatnak a kor követelménye 
szerint egy falusi- vagy városi népiskolától. Az ilyenek 
aztan a dolog lényegét nem ismerve, külsőségek után 
törekesznek. Mit bánjak ők, érti-e a növendék a dolgot 
vagy sem, csak jól pergesse a nyelvét, hogy csak ugy 
pattogjanak azok a sorok, melyek tankönyvükben fog-
lalvak. Az ilyenek ítélete és beavatkozása folytán az 
egész tanítás eredménye alászáll, az iskola elüttetik ere-
deti rendeltetésétől. Persze ahoz nem kell 10—15 forin-
tos taneszköz, hogy valaki azt a cikornyás verset amúgy 
kottára elharsogja, vagy a könyv szavait nyakrafőre el-
daralja; mi természetesebb, mint hogy taneszköz vétele 
ez esetben fölösleges pénzpocséklás ; öreg apánknak 
amúgy is jó volt, hát a fianak mért ne volna jó ? A 
tanitó mint szakavatott egyén, ily itélet és felfogás ellen 
kihez apelláljon, mikor neki az iskolaszéki — vagy a 
mi nálunk protestánsoknál többnyire egyre megy — 
presbyteri gyűlésen szava sincs, oda őtet meg se hív-
ják ? Hogy ellensúlyozza e ferde irányt, ha nem nyúj-
tunk neki alkalmat arra, hogy ott a helyszínén megje-
lenve az ujabb iskolai élet iránt táplált előítéleteket el-
oszlathassa , kétséges esetben azonnal felvilágosítással 
szolgáljon s általában szakismeretével segítségül legyen 
az egyes kérdések tisztázásában, mielőtt azokra nézve 
határozatot hoznak. 



Nem merem föltenni, hogy a lelkészek között, kik-
művelt emberek, csak egy is leend, a ki a tanitók eme 
jogos kívánalma ellen szót emelne. Ezt azért sem teheti, 
mert a felelősség súlya jövőben azokat terhelné, kik 
szemet hunyva az előrehaladott kor követelményei előtt, 
tanügyi dolgokban a református egyház szabad szelle-
mével homlokegyenest ellenkezőleg cselekednének; kik 
csökönyös, merev magatai tásukkal évtizedekre, sőt talán 
egész századra megbénítanák a népnevelés ügyének jó-
zan fejlődését. A kinek szíve a protestáns iskolák dicső 
múltjáért dobbanni tud ; a ki büszke arra, hogy a pro-
testánsok a haladás zászlóvivői: az a multat megillető 
jövőnek dicsőségeért örömmel üdvözli e javaslatot s a 
tanitók eme nemes törekvéseit szívvel-lélekkel támogatni 
fogja. 

( V é g e k ö v e t k e z i k . ) 

T Á R C A . 
Az új énekes könyv. 

Miként e lap 29. számában olvasom, az „egyete-
mes énekügyi bizottság* jul. 5-én több nagyfontosságú 
határozatot hozott, melyek közül némelyekre okvetlen 
kell tennünk néhány megjegyzést, azután előadnunk a 
beveendő új énekek felőli véleményünket. 

Azt mondja e lap tudósítója,*) hogy azon albizott-
sági munkálat lett elfogadva tárgyalás alapjául, melyet 
Szász Károly és Kovács Albert dolgoztak ki, s mely 
az egyes egyh. kerületek énekügyi bizottságainak véle-
ményadás végett még a mult évben kiadatott. 

Nagyon meglepett engem e merész mondás. A 
mult évben semmiféle munkálat sem adatott ki véleményadás 
végett (legalább itt a dunamelléki kerületben), sőt na-
gyobb igazságért, 1877 tavasza óta bizottsági ülés se 
tartatott (itt nálunk) az énekügyben. Tehát vagy a tu-
dósító hibázott, vagy oly munkálatot fogadtak el ott 
alapúi, a mit a ker. bizottságok nem is láttak. 

Azt is mondja a tudósító, hogy az egyes alkal-
makra szükségeseknek jelzett új énekek (szövegek és dal-
lamok) előállítására a kellő lépés megtétetett, valamint 
azt is, hogy a mostani énekesből elhagyandók szintén 
kijelöltettek. 

A szövegről én most nem szólok, hanem igenis 
a dallamról. 

Kifejeztem már több ízben azon nézetemet — s 
úgy hiszem, minden jóakaratú ember egyetért velem e 
targyban, — hogy minő nagy kár volt jelenlegi énekesünk 
szerkesztésekor az, miszerint egyetlen zeneértő ember 
se volt a bizottságban, s e miatt a legkitűnőbb XVI. 

*) Mi a b i z o t t s á g ü lésé rő l szó ló t u d ó s í t á s t az E í d . P r o t . Köz-

l ö n y b ő l v e t t ü k á t s e/.t a m a t u d ó s í t á s k ö z l é s e k o r n e m is m u l a s z t o t t u k 

el m e g j e g y e z n i . Á l t a l á b a n m á s l a p o k b ó l ve t t k ö z l e m é n y e i n k n é l r en t l c . 

sen j e l ezn i s zok tuk a f o r r á s t , a h o n n a n s / e r e / t ü k az i l l e tő k ö z l e m é n y t . 
S z e r k . 

századbeli magyar dallamok hagyattak el s tétettek örök 
feledékenységbe épen csak azért, mert a szöveg alkal-
matlan volt, s viszont sok élettelen és Ízléstelen dallam 
vétetett fel épen csak azért, mert az alkalmi szövegre 
szükség volt. 

E nagy hibát helyrehozni ép most van itt az 
idő. Azonban — mint a jefenvoltak névsorából látom — 
most is csak egyetlen zenész volt jelen a bizottságban, ki-
nek ugyan én zenetani ismereteit kétségbe nem vonom, 
sőt teljes elismeréssel adózom szorgalmas munkálkodásá-
nak, habár némelyekben nem is érthetek vele egyet; de 
mégis legyen szabad kérdenem, foglalkozott-e a bizott-
ság tagjai közül valaki a reformatió századának zene-
irodalmával ? 

Azt irta nekem egyszer felejthetetlen nagy Révé-
szünk : „ Enekdallamaink kérdése sok tekintetben a refor-
matió és a protestantismus becsületkérdése.* (Kelt Debre-
cenben 1880 nov. 28.) Már pedig a ki a XVI. szazad 
zeneirodalmával behatóan foglalkozott, be fogja ismerni, 
hogy akkor igen sok örökbecsű gyöngy termett, melyek-
nek minden íze magyar, s melyeket nekünk magyar refor-
mátusoknak megőrizni, minden időkoron at, szent és 
elengedhetetlen kötelességünk. Ezen dallamokról na-
gyon jellemzőleg mondja egy ujabbkori magyar zene-
tudós és iró, hogy >,még a mostani században is ko-
szorúra méltathatnák szerzőiket ; annyival inkább mond-
hatjuk, hogy ezekkel a XVI. századiak megbecsiilhetlen 
kincset hagytak számunkra.* (Mátrai Gábor: „Bibliai 
énekek a XVI. századból.* Pest, 1859. 42. 1.) 

I Iol vannak erre nézve a források ? Mindenekfelett 
a Gönci-, bártfai-, Heltai-, Ilofgreff- és Cornidesz-gyűjte-
ményekben. 

Ezekből az eredeti forrásokból meríteni, ezeket az 
örökbecsű dallamokat megtartani s a feledés homályá-
ból napfényre hozni — Révészszel szólva — most be-
csületkérdése a ref ormátión ak. 

Még van néhány mostani énekesünkben is ezekből, 
de van a régi énekesben nagy számmal; ezeket vissza-
venni, feleleveníteni s életrehozni szent kötelességünk 
most, midőn arra — énekes könyvünk megújításával 
— eljött a legkedvezőbb alkalom, s ha most elmulaszt-
juk, bizony mondom, elégetjük a Sybilla másik három 
könyvét is. 

Tagadhatatlan igaz, hogy a külföldi gyűjtemé-
nyekből vehetnénk igen sok jeles dallamot ; de minek, 
mikor nekünk is vannak ezekkel mindenesetre fölérő dal-
lamaink, melyekhez — azok értékén túl — a legbecse-
sebb történeti emlékek csatolnak bennünket, szóval, 
ezek a mieink, mert ezeket a reformátió teremtette. Ke-
letkezésükről, előállásukról — ha Isten életemnek kedvez 
— a „Magyar ref. ének- és istenitisztelet története* 
című művemben fogok majd szólani. Ez most nem is 
ide tartozik, csak az a bizonyos tény tartozik ide, hogy 
ezek a mieink, s az a szorgos kötelesség, hogy őriz-
zük meg azokat. 

Lám az erdélyi ref. és unitárius atyafiak, midőn 



(az elébbiek 1837-ben, az utóbbiak 1865-ben) énekesei-
ket megújították, vettek fel idegen dallamokat is, péld. 
a »Gott erhalte* nótáját, s ugyancsak a nagy zenész 
Haydn kiváló dallamát e szövegen : „Nagy isten téged 
imád;* de mindamellett hogy eredeti beosztásukból ter- j 
mészetellenesen ki lettek vetkőztetve, örökké megérzik i 
rajtuk a német ízlés. 

A történeti becsen tál tehát méq a tulajdonjog is a 
mi régi magyar dallamaink mellett szól és bizonyít, nem-
csak pedig, de erősen kötelez is bennünket arra, hogy a 
mi a mienk, becsüljük meg, s hogy a fentebbi történeti 
példával éljek (lehet, hogy nem történet, hanem csak 
mese, de mindenesetre tanulságos mese), ne égessük el a 
Sybilla könyvét másodszor is. 

Én ama régi magyar dallamokat — mai modor 
szerint atirva — a XVI. és XVII. századi gyűjtemények-
ből majd közölni fogom, nagy bizalommal kérvén előre 
is mindenkit, de különösen az egyh. kerületi bizottsá-
gok t. tagjait, nézzék, vizsgálják át ezeket, s a melye-
ket érdemesnek találnak, velem együtt iparkodjanak 
rajta, hogy új énekesünkbe visszavétessenek s így a fele-
dékenységtől megőriztetve maradékainknak átadassanak. 

Kálmán Farkas. 

B E L F Ö L D . 
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület köz-

gyűlése. 
Augusztus 24. és 25-én Győr városában tartotta 

a dunánt ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlését. 
A gyűlést megelőző nap estéjén, a győri egyház pa-

rochiális épülete felé sűrű tömegekben siető vendégsereg 
már sejtetni engedte, hogy a készülőben levő kerületi 
gyűlés bizonyára egyike lesz a legfontosabbaknak. Erről 
már az előtanácskozmány, mely augusztus 23-án esti 6—8 
óráig tartott, mindenkit meggyőzhetett, midőn a főpász-
tor a másnapra hirdetett gyűlés programmját előadta. 

Nehogy azonban a közgyűlés tárgyait anticipál-
jam, az előtanácskozmányt mellőzöm, s magának a köz-
gyűlésnek lefolyását adom elő. 

Aug. 24-én reggeli 8 órakor a győri egyház tá-
gas és nagy temploma zsúfolásig megtelt s kezdetét 
vette a gyász-istenitisztelet, mely a nagy Haubner di-
cső emlékének volt szentelve. 

A karének gyaszdallama közben megjelent az ol-
tár előtt Karsay Sándor superintendens. Kíséretében 
voltak Tatay Sámuel veszprémi- és Fleischhakker Ká-
roly soproni felső egyházmegyebeli esperesek. A gyász-
ima, melyet a főpap mondott el, méltó volt ugy a megdi-
csőült emlékéhez, mint a superintendenshez. 

A gyászimát ujabb karének követte, melynek el-
ható utóhangjai alatt megnyílik a szószék ajtaja s azon 
Poszvék Sándor soproni theologiai tanár lép ki a szó-
székre. Beszéde, melyet feszült figyelemmel kisért a 

hallgató közönség, mesteri szónoklat volt. P'ejtegette 
benne az igazság hatalmát egy protestáns pap jelle-
mében. 

Szinte látva lattam a hallgatók arcain, mily erős 
meggyőződéssel fogadjak, midőn szónok fejtegeti, hogy 
miként tud az igazság hatalma tekintélyt kölcsönözni 
az egyháznak egy prot. pap jelleme által ; hogy mily 
biztos támasza van annak, ki az igazság erejére támasz-
kodik, és mily siker követi ároni működését stb. 

Igaz, hogy az alkalom sem mindennapi, melyen 
beszédét a derék szónok tartotta, de emberül meg is 
felelt feladatának s a közönség várakozásának. 

A gyászbeszéd végeztével újra karének, előadva a 
győrvárosi dalárda tagjai által. Ugy ezen, mint az 
előbbi két karének szép, vallásos tartalmú szövegét Eder 
József, a superintendens ur káplánja irta. 

Ezzel a Haubner emlékének szánt gyász-isteni-
tisztelet véget ért. 

A tulajdonképeni gyűlést, mely az istenitisztele-
tet kevés percek múlva követte, Br. Prónay Dezső ke-
rületi felügyelő nyitotta meg. Beszédében az egyházme-
gyéknek a gyász-istenitisztelettel egybekötött gyűlésen 
megjelent képviselőit melegen üdvözölte s indítványozta, 
hogy ugy Poszvék beszéde, mint a superintendens uré, 
melyet Haubner hamvai fölött Sopronban tartott, ki-
nyomassák és az egyházaknak megküldessék. Ez indít-
vány egyhangúlag elfogadtatott. 

Következtek a miniszteri leiratok. Ezek közt leg-
fontosabb a vallásügyi miniszternek azon leirata, mely 
a dobrai ügyre vonatkozik. 

A dobrai egyház, mondhatni százados gyakorlatra 
támaszkodva, azon nőkre, kik házasságon kivül, mint 
hajadonok megesnek, 6 frtnyi bírságot szokott kivetni 
a maga autonomikus jogánál fogva, mit a megbírságolt 
nőkön be is hajt, ha előbb nem, férjhezmenetelükkor, és 
az így begyűlt összeget iskolai célokra szokta felhasz-
nálni. 

A miniszter, illetőleg az alispáni hivatal, honnan, 
honnan nem, ez eljárásnak tudomására jött s leiratilag 
megkeresi ez ügyben a superintendensi hivatalt, hogy 
útasitsa a dobrai egyházat, miszerint ezen törvénybe 
ütköző eljárását szüntesse meg. Superintendens ur ez 
érdemben megkereste az illetékes felsővasi egyházmegye 
esperessége utján a hivatolt egyházközséget, mely azon-
ban dacára ez intézkedésnek, jogosnak és fenntartható-
nak véli továbbra is ebbeli gyakorlatát. Igy került az 
ügy a kerület elé, hol pro és contra nagyszabású be-
szédek tartattak. Akik védelmére keltek a dobrai discip-
lináris eljárásnak, védték az ügyet azzal, hogy ez az 
egyház disciplinájához tartozik és mint ilyent tiszteletben 
tartani köteles az egyházi testület. A másik rész, mely 
ellene volt a dobraiak túlkapásának, anachronismust 
lát e gyakorlatban s nem tartja azt az egyház elveivel 
megegyeztethetőnek, mely szeretetet prédikál s arra 
int, ne Ítéljetek és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok 
és nem kárhoztattok, megbocsássatok és nektek is meg-



bocsáttatik. A ki ártatlannak hiszi magát, az vesse az 
első követ az elesettre. Sőt az emberi humanismus szem-
pontjából is ellenezték a dobrai egyház ama rendsza-
bályát. 

A kerület határozatilag kimondotta, hogy az egy-
háznak joga van a maga hitelveit vallókkal szemben 
disciplinát gyakorolni, sőt ebben kell, hogy az allam is 
támogassa őt. Csakhogy mint erkölcsi testület, más, a 
célnak megfelelőbb eszközökkel hajtsa azt végre, ne 
pedig világ szerint való eszközökkel, melyeknek alkal-
mazásaban az allam a maga assistentiáját mindenkor 
meg fogja tagadni. Érdemes lenne, hogy lelkészérte-
kezleteink tanácskozás tárgyává tennék nem ugyan a 
dobrai esetet, de igenis a disciplina gyakorlását, hogy 
miképen kellene, miképen lehetne azt üdvösen gyako-
rolni. Én azt hiszem, maga az állam sem lehet az 
ellen ; tiltakozását csak ama gyakorlatban levő eszközre 
nézve mondotta ki. Helyes elvek alkalmazása mellett 
az allam bizonyára segédkezet fog nyújtani az egyház-
nak, mert hiszen az államnak ugy, mint az egyháznak 
céljuk, hogy fiaik erkölcsösek legyenek. 

A miniszteri leiratok után felolvastatott a superin-
tendens évi jelentése. A gazdag anyag érdekesen volt 
előadva. Altalaban Karsay a mit ir, vagy szóval előád, 
a legközönségesebb dolog is nála mesterére talál. 

A superintendensi évi jelentésre Br. Prónay bejelen-
té, hogy neki is van jelenteni valója, mint társelnöknek. 
Ez pedig egy flagrans sérelmi ügy, mai nap már ország-
szerte ismeretes gravamen, értvén alatta az e lapokban is ! 
sokszor emlegetett incédi ügyet.*) Nem akarván a tisztelt 
olvasó közönséget azon ügy előadásával untatni, amelyet 
különben is ismer, csak a kerület tanácskozásának mene-
tét s annak ez ügyre vonatkozó határozatát fogom itt 
kózleni. 

A sérelem bejelentetvén, az incédi ügy nyomban 
tárgyalás alá vétetett. Legelsőben is a vasi felső egy-
házmegye esperesi jegyzőkönyvének idevágó, jelesen 
fo<jal mázott pontja olvastatott fel, mely a dolgot, kelet-
kezésétől mai stádiumáig, az ismeretlen előtt is kellő 
vikígitásba helyezi. A kérdéses jegyzőkönyvi pont fel-
tünteti a külömbséget, mely egy alkotmányos miniszter 
és az abszolút kormány eljárása közt mutatkozik. A mér-
leg mindenütt az alkotmányos miniszter ellen szól. 

A jkönyvi pont meghallgattatván, a gyűlés első-
ben egyenkint legjelesebb szónokai altal, azután pedig 
egészben, mintha egy ember volna, a maga méltósá-
gos tekintélyével, mély megütközésének, megbotránko-
zásának adott hangos kifejezést az alkotmányos minisz-
ter eljárása fölött az incédi sérelmi ügyben. És ezen 
indokolt megütközésének az egyházkerület azaltal vélt 
kellő nyomatékot adhatni, hogy megbotránkozását a 
jegyzőkönyvben is kifejezte. Egyszersmind fölkérni ha-
tározta az egyetemes felügyelőt, hogy magát érintke-
zésbe téve a testvér ref. egyház főgondnokaival, csele-

*) L d . l a p u n k f. 6. 32 . s z á m á t . S z e r k . 

kedjék ugy, mint az elkereszteléseknéi az egyház meg-
nyugtatására cselekedett. Addig is azonban ne késsék 
az illető minisztériumot megkeresni, annyival is inkább, 
mert kerületünk ugy vélekedik, hogy periculum in mora. 

A két napra terjedt gyűlésnek volt még több 
tárgya is. De nehogy tudósitásom nagyonis hosszúra 
nyúljék, még csak egyet említek itt meg. Es ez a 
pozsonyi egyetemes akadémia ügye. Erre nézve hatá-
rozott a kerület, még pedig akként, hogy örömmel kon-
statálja, miszerint Pozsony siettetni kívánja az akadémia 
felállítását, mely ügynek vajudasa különben is oly hosszú 
időre ter jedt ; azáltal mutatja ezt ki a pozsonyi egyház, 
hogy az egyetemnek átengedi az alkalmas tanterme-
ket, visszamegy eredeti ígéretére, a 31OO frthoz, és 
nem kívánja magát az akadémiai bizottságban oly nagy 
arányban képviseltetni, mint az előbbi pontozatokban 
kívánta. A kerület mégis azon óhajtásának ad kifejezést, 
hogy a magyar-tót lelkész csak az esetben lehessen 
akadémiai tanár, ha tanárrá őt az egyetem megválasztja ; 
továbbá, hogy a Reischel-féle alapítvány ügye, még 
mielőtt az akadémia életbelépne, döntessék el közmeg-
egyezéssel, ha pedig ez nem menne, kompromisszioná-
lis bíróság utján ; végre, hogy az akadémiai bizottság 
gyűlései, minden egyéb megszorítás nélkül, vagy Pozsony-
ban vagy pedig az egyetemes gyűlés helyén tartassanak. 

Bognár Endre. 

A pápai ref. egyházmegye őszi közgyűlése. 
Ezen közgyűlésen, — mely f. évi aug. 23 — 24-én 

tartatott Barthalos Mihály esperes és Vághó János se-
gédgondnok urak elnöklete alatt, a pápai főiskola nagy 
termében, — az egyházi és világi tanácsbirák, egynek 
kivételével mind megjelentek, és a lelkészi-, tanitói kar 
is szépen volt képviselve. 

A gyűlés közerdekűbb tárgyai a következők voltak: 
1. Megválasztattak: egyh. főjegyzővé Szekeres Mihály, 

e. aljegyzővé Balla Gábor, pénztárnokká Sebestyént/ 
János, számvevőkké Barrag Lajos és Barát íerenc, 
egyházi tanácsbirákká Seregély György és Balta Gábor. 

2. Tanárt választottunk a középtanoda első osz-
tályába Kis Ernő személyében, ki a lefolyt év utolján 
helyettesül működött a beteges Rózsa tanár szakmájá-
ban. A beadott 22 szavazatból Kis Ernő 12, Kaposi 
5, Sebestyény D. 5 szavazatot nyert. Mind a nyolc 
pályázó kitűnő tantérfiu ; szerettük volna mind megvá-
lasztani, de csak egyet lehetett. 

3. IC választás után összeült a tanácsszék és itélt 
egy agg lelkész, egy tanitó és egy ifjú lelkész felett. 
A két első nem fizette a gyámoldai évi járulékot, a har-
madik pedig a reá kirovott bírságot nem fizette meg. 
A tanácsszék kötelezte a két elsőt, az évi járulékok 
pontos megfizetésére, az utóbbinak pedig záros határ-
időt tűzött ki, melyen belül, ha nem fizetne, 50 frt ere. 
jéig bepereltetik s fegyelmi vizsgálat indíttatik ellene. 

4. Egy tanitóvalasztás is foglalkoztatá gyűlésiin-
72 



ket. Gyimóton ugyanis Horvát, Pál csóri, veszprémi egy. 
házmegyei, de hozzánk rég bekeblezett tanitó választa. 
tott meg, a törvényes formák megtartása mellett. Ezen 
választás ellen a tanitói értekezlet és Parrag Lajos e. m. 
tanácsbiró tiltakozást adtak be, azon okon, mivel a vá-
lasztott nem kebelbeli. A gyűlés azonban mindkét til-
takozást visszautasitá és a választottat, a bekeblezés 
tényénél fogva megerősítette. 

5. Táp község a 800 forintnyi lelkészi minimumot, 
dacára a helyszínén megjelent küldöttség meghagyásá-
nak, most sem biztositá, ennélfogva Szent-Miklós filiájával 
együtt Mező-Örshöz társittatott, és a teendőket, fizeté-
seket, társitási föltételeket megállapított küldöttségi 
munkálat jogerejűvé vált; de kimondatott, hogy a tár-
sításkor fönnmaradó évi 286 frt tőke, évenként az 
egyházmegyére tőkésítés végett beadassék, hogy ezen 
összegből idővel a lelkészi fizetés 800 frtra emeltet-
hessék. 

6. Vikar Vince dereskei lelkésznek egy kellőleg 
indokolt indítványa olvastatik fel, mely szerint a lelké-
szi fizetések azonnal 800 forintra emeltessenek ott, a 
hol azok kisebb összegűek, lm, az 1000 lélekből álló Táp 
még most se hajlik meg, midőn Mező-Örshöz társittatik : 
hát ott, a hol lelkész van, miként emelhető fel ez a 
fizetés ? Ez a kérdés. Az emiitett indítvány köröztetik, 
és az a feletti eszmecsere a tavaszszal tartandó lelkész-
értekezletre halasztatik. 

7. A tanügyi bizottság — beadott jegyzőkönyve 
szerint — a győrmegyei pázmándi tanítót, a péri tanitót 
Izsó Gábort, a tápi tanitót Szabó Dénest és a szent-
miklósi tanitót Kemény Lajost IO—10 forintra bün. 
tette azért, mivel tavasz óta nem tanítottak, nem tar-
tottak második vizsgát s azon körülményekről, amelyek 
őket mindezekben akadályozták, kellő időben a tanügyi 
bizottság elnökének jelentést nem tettek, amint pedig 
ezt tenniök kötelességük lett volna. Ezen határozat meg-
erősíttetik, és nevezett tanitók köteleztetnek a bírságot 
a gyámolda pénztárába október i-re befizetni. 

8. Tanitóválasztások erősíttettek meg, u. m. Hordó 
Józsefé Tápra, Kemény Lajosé Mező-Örsre. 

9. Győr-Szemerén, Győr felé legszélső gyülekeze-
tünkben lelkészváltozás levén, s a lelkészi fizetés jelen-
leg csak 600 forintot tevén, 400 forint fizetéssel Varga 
Sándor helyettes lelkész hajlandó a jelenleg üresedés 
ben levő tanitói hivatalt is elvállalni. Egyházmegyénk 
óhajtja, hogy ott a két hivatal egyesittessék s így a 
lelkészi és tanitói díjból egy rendes lelkészi fizetés ho-
zassék létre. Ennek folytán esperes ur fölhatalmaztatik 
ezen ügy elintézésére. 

10. Segélyegyleti elnökké választatott Stettner 
Ignác, pénztárnokká Antal Károly, jegyzővé Sebestyény 
János. 

11. Jövőre tanárfizetés címén minden lélek után 
1V, kr. fizetendő. A nálunk e címen évenként vissza-
maradó összeg tanári fizetés-többlet cím alatt kezeltetik. 

12. Körmendi S. b.-somogyi esperes indítványa 

elfogadtatott, mely szerint a főiskola szellemi ügyeinek 
vezetése és főképen a közvizsgák ellenőrzése, egy, a 
főisk. gondnokok vezetése alatt 6 tagból álló bizottságra, 
— mely 4 rendes- és 2 póttagból fog állani, — bízatik. 
E küldöttség napi díjai s egyéb kiadásai fele részben 
az egyházmegyék, fele részben pedig a kerület által 
fedezendők. 

13. Népiskolai tankönyvek árainak beszedésére ha-
lasztás kéretik. 

14. A főiskolára tett adakozások jegyzékbe vé-
tetnek. 

15. Noszlop uj iskolát építeni nem akar ; régi is-
kolája hatóságilag bezáratott A tanitót illető vagyon 
összeírására, esetleg az iskolaépítés megkezdetésére bi-
zottság választatott. 

Szekeres Mihály. 

A máramaros-ugocsai ref. egyházmegye 
gyűlése. 

A máramaros-ugocsai ref. egyházmegye gyűlése 
aug. hó 10-dik napján tartatott meg Huszton, Doktor 
János esperes és Várady Gábor segédgondnok elnöklete 
alatt. Az esperes lélekemelő imája, a segédgondnok 
magvas megnyitó beszéde s a jelen voltak szíves üdvöz-
lése után a gyűlés megnyitottnak nyilváníttatott. 

1. Először is tárgyalás alá vétetett a „lelkész-
választási tervezet* s az arra beadott küldöttségi véle-
mény, mely egészben elfogadtatott, mint a melyben 
súly van fektetve a hierarchiai tendentiák még árnyé-
kának elkerülésére is. A küldöttség t. i. a választó egy-
ház önkormányzaton alapuló eddigi választási jogát a 
kijelölő bizottság tagjainak nagyobb számban való kép-
viseltetésével véli a kijelölésnél biztosítottnak; továbbá, 
hogy a lelkész-jelölő bizottság elnöke, a paritásnál fogva, 
a segédgondnok is lehet; ezenkívül a 2000 léleknél na-
gyobb népességű egyházakban a presbyterek kétszeres 
száma mennyiségében javallotta a küldöttség a lelkész-je-
lölők számát az egyszeres szám helyett megállapíttatni, 
nehogy épen a nagyobb egyházközségek választási jo-
gukban alkotmányszerütlenül korlátoztassanak. 

2. A domesztika tervezetéről a véleményadás egy 
küldöttségre volt bízva, s a küldöttség alapos véleménye 
kevés változtatással elfogadtatott. 

3. Egy üresedésben levő papi tanácsbirói hely, 
Szarka József szigeti- és Csernák István gyulai lelkészek közt 
a választó szavazatok felbontatván, Csernák István által, 
mint a ki legtöbb szavazatot nyert, töltetett be, ki is 
azonnal feleskettetett, s miután a közügyek körüli hűsé-
ges szolgálatra teljes erejét fölajánlá: éljenzések közt 
elfoglalá tanácsbirói székét. A világi aljegyzői hivatalra 
beadott szavazatok is felbontatván, mivel általános több-
séget senki sem nyer t : Székelyhidy József és ifj. Timár 
Pál között, mint a kiknek legtöbb szavazatuk volt, uj 
választás tűzetett ki. 

4. Ezután az államsegély kiosztása következett. 



Erre egyházaknak, lelkészeknek és tanítóknak egész 
serege folyamodott. Nem is csoda; hiszen egyházme-
gyénkben, ha volna miből, nem volna szégyen, ha mind 
a 3 2 egyház és lelkész s minden tanitó folyamodnék, 
mert bizony szegények vagyunk. De hát mégis a még 
szegényebbek közt osztatott fel az államsegély, mely, 
hogy mindenfelé jusson, nagyonis elforgácsolódott, sőt 
oly egyénnek is jutott osztályrész, a ki botrányos vise-
lete miatt a délelőtt kapott összeg elvesztésére büntet-
tetett. 

5. Végre a zsinati képviselőkre beadott szavazatok 
fölbontására egy öt tagú bizottság küldetett ki, mely 
végezvén munkálatát, az ülés folyamán küldetéséről be-
számolt. A megválasztottak nevei e lapban már közölve 
voltak. 

A zsinati tagok napi díjainak kivetés által leendő 
beszerzése célravezetőnek nem találtatván, a közpénz-
tárból utalványozta ki a gyűlés a szükségelt összeget. 

Végül megemlítem, hogy a gyűlés tagjai Horváth 
Menyhért járásbiró s világi tanácsbiró vendégszerető 
asztalánal láttattak el fényesen. 

Bikky Ferenc, 
ref. lelkész. 

Nyilatkozat. 
E lap f. évi 21 - ik számában*) a Görömbei Péter 

cikkére, --- melyben azzal vádoltattam, mintha én bele-
egyezőleg elnézném, hogy Tóth István ibronyi lelkész 
nem lakik egyhazában, — elmondván egyszerűen, hogy 
minő eljárást követtem ez ügyben, Ígéretet tettem, hogy 
a Tóth István által maga ellen kért vizsgálat befejezte 
után érdemleges válaszomat megadom. Nem tehettem 
ezt eddig, mivel szükségesnek véltem, hogy a vizsgálati 
jegyzőkönyv egyházmegyeileg tárgyaltassék s az ügyben 
itélet is hozassék. Az ügyiratok csak a napokban tétet-
vén át hozzam, ez Ígéretemnek csak most tehetek eleget, 
még pedig a vizsgálattal megbízott egyh. megyei kül-
döttség jelentésének és az ennek alapján hozott egyház-
megyei ítéletnek ideiktatásával.**) 

A küldöttség jelentésének lényegesebb része igy 
hangzik : 

A nyomozást és vizsgálatot megejtettük, még pe-

*) L á s d az e l ő z ő s z á m o k a t is. L . Ö 

*+) H o z z á n k b e k ü l d e t e l t a v i z sgá la t i j e g y z ő k ö n y v is, m e l y b ó l 

k i t ű n i k , h o g y hé t t a n ú (köz tük a g o n d n o k ) h a l l g a t t a t o t t ki , s ezek 

e s k ü a l a t t b i z o n y í t j á k m i n d a z o k a t , m e l y e k a k ü l d ö t t s é g i j e l e n t é s b e n 

fog la l ta inak. D e é p e n m e r t a vizsg. j e g y z ő k ö n y v és a k i i l dö t t s . j e l e n t é s 

t a r t a l m a u g y a n e g y : m i n d a k e t t ő n e k k ö z l é s é t f ö l ö s l e g e s n e k v é l j ü k . A 

k i i l d ö t t s . j e l e n t é s b e n c s u p á n az n i n c s m e g e m l í t v e , a m i a v izsgá la t i 

j e g y z ő k ö n y v b e n p e d i g b e n n e van s a m i az egész ü g y b ő l l e g i n k á b b 

é r d e k e l h e t i a n a g y k ö z ö n s é g e t , h o g y t . i. T ó t h I s t ván l e l k é s z n e k c s u p á n 

családja l ak ik T a s s o n ; ó m a g a p e d i g „addig, ttiig családja Ibrony-

lan lakott, kevesebbet volt Ibronyban hetenkint, mint mióta Tas-
son lakik a család.1' M i u t á n p e d i g T ó t h I s t v á n ü g y e i lyen f o r m á n 

t ö r v é n y e s ú t o n e l i n t é z t e t e t t : ez ügy fe l e t t mi is n a p i r e n d r e t é r ü n k . 
S z e r k . 

dig a nevelésügyre vonatkozó vádat az 1868. évi 38. 
t. c.-ben előirt, a hitfelekezetre vonatkozó §-aira való 
tekintetekből, a hívek lelki gondozása elhanyagolására 
vonatkozót pedig a Geleji Katona-féle egyházi kánonok 
(XXXIV—LXXVII.) azon szakaszából kiindulva, mely a 
lelkészek hivatali szolgalatáról szól. 

Ezenkivül pontosan megvizsgáltunk minden hivatalos 
iratokat, u. m. keresztelési-, esketési-, halotti anyakönyve-
ket, az egyháztanács jkönyvét, körlevelek jkönyvét, lelkészi 
naplót és postakönyvet, s ugy találtuk, hogy Tóth István 
lelkész ur, ki immár 23-ik éve, hogy ibronyi lelkész, lel-
készi hivatalos eljárásában csaknem negyedszázad alatt 
lelkiismeretes pontossággal járt és jar el jelenben is. 
Eléggé bizonyítja a hívek lelki gondozásában kifejtett 
munkásságát azon körülmény is, hogy az anyakönyvek 
22 évi áttekintéséből az tűnt ki, miszerint más lelkészek 
ezen hosszú időn keresztül összesen 22 csecsemőt keresz-
teltek, egyet eskettek és kettőt temettek, ez utóbbiak 
közül is egyik a lelkész elhalt gyermeke volt. Világos, 
hogy ily hosszú időn keresztül betegség, egyházmegyei 
hivatalos elfoglaltatas miatt a szomszéd lelkészek altal 
végzett eme papi szolgalatok figyelemre sem méltók 
stb. stb. 

Nagyváthy Ferenc, 
Hajnal Mihály, 

e g y h . m e g y e i k i k ü l d ö t t e k . 

Ezeknek alapján a felsőszabolcsi egyházmegye következő-
leg itélt: 

»2i 7. sz. Olvastatott Tóth István ibronyi lelkésznek 
az egyh. megyei elnökséghez beadott kérelme folytán 
az ellene hirlapi úton szellőztetett azon vádnak, hogy egy-
házában nem lakása miatt a népnevelés ügyét elhanya-
golja és lelkészi teendőit nem végzi, — megvizsgálására 
kinevezett küldöttségnek jelentése; olvastatott továbbá 
a vizsgálatról a helyszínén felvett jkönyv, melyek alap-
ján az egyh. megyei törvényszék következőleg itélt : 

A hirlapi cikkben Tóth István ibronyi lelkész ellen 
felmerült vádak alaptalanoknak nyilváníttatnak, mert a 
vizsgálat kiderítette, eskü alatt kihallgatott tanúk, anya-
és jegyzőkönyvek, lelkészi naplók beigazolták, hogy sem 
a népnevelés ügyének elhanyagolására okot nem szolgál-
tatott, sem pedig ibronyi lelkészkedésének 23 éve alatt 
egyházközsége híveit lelki gondozásban részesíteni el nem 
mulasztotta. 

Miről Tóth István jkönyvi kivonaton értesítendő.* 
Ennyit az ügy felvilágosítása és önigazolásom 

szempontjából. 
Lukács Ödön, 

f . -szabolcsi ref . e s p e r e s . 



K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

Évi jelentés a Gusztáv-Adolf-egylet 
működéséről.*) 

Mielőtt a nagy-gyűlés lefolyását leírnám, ezúttal 
röviden ismertetem az 1879/80-ik évi jelentést. 

A segélyezési összeg 740,954 márkát és 39 fillért 
tett ki s ezt hozzáadva az egylet fennállása óta nyújtott 
segélyezési összeghez, 16,328,828 m. és 39 f. áll elő, 
mint oly összeg, mely fennen hirdeti e protestáns sze-
retet-mű életrevalóságat. Ily áldásért hálát ad Istennek 
minden prot. egyház, a magyar prot. egyház is, mely 
Erdélylyel, Horvát- és Tótországgal együtt a fentírt év-
ben 1,172,852 márkban és 23 fillérben részesült. 

Az egylet bevételeit Magyarországról a következők 
gyarapították: az egyetemes ev. gyámintézet 734 m. 
40 fi, a dunántúli ref. egyházkerület 121 m. 25 fi, a 
felsőlövői ev. segélyegylet 199 m. 64 fi, a tiszántúli 
ref. egyházkerület Lang Adolf közvetítésével 84 m. 34 
fi, a makói ref. egyház ugyanannak közvetítésével 85 
m. 53 fi, a budapesti német reform, egyház 51 m. 55 
fi, Versec 10 m. 38 fi, Német-Lipcse 51 m. 45 f., az 
erdélyi Gusztáv-Adolf-egylet 2760 m. 56 f., összesen 
4099 márkával. Három ref. egyházkerület mivelsem já-
rult az egylet bevételeihez. 

Végrendeleti adományok és más ajándékok befoly-
tak : a lipcsei központnál 2446 m. 5 fi, az egyes főegy-
leteknél 46,615 m. értékben. Van pedig az egyletnek 
53 főegylete. 

Érdekességénél fogva kiemeljük a f. é. január 23-án 
elhalt Becagni Leopoldina született Firmian grófné, özvegy 
tábornokné 3200 franknyi évjáradékból álló alapítványát, 
melyből Salzburg vidékének evangélikus árvái 100 frtos 
részletekre osztandó stipendiumokat nyernek. IC fenkölt 
szellemű 110 a protestánsokat üldözött Firmian salzburgi 
érsek rokona volt Gyakran jelenté ki az elköltözött, 
hogy családja sorsában látja annak kezét, ki ítéletét 
hozza az irgalmatlanokra s ezek közé számította amaz 
érseket is. Némileg jóvá kívánta tenni érsek-rokona által 
a protestánsokon ejtett sérelmeket ; életében is sok ev. 
betegnek vigaszt és orvosságot nyújtott. 

A pénzbeli adományokon kivül harangok, szent 
edények, díszbibliák s egy 10 változatú harmónium, — 
mely utóbbit aztán a magyar Filic kapta meg, — 
folyt be. 

Az egylet céljait előmozdító irodalomról is szól a 
jelentés. Az egylet ünnepélyein mondott beszédek közül 
kiemeljük: »Ein Gang um Zions gebrochene Mauern. 
Festpredigt für die Gustav-Adolf-Sache von Max Vor-
berg, Pfr. an St. Bartholomaei zu Berlin. Zum Besten 
der Gustav-Adolf-Stiftung. 30 Pf. Berlin, bei Wiegandt 
und Grieben.4 

*) Beterjesztve a m. hó 16—18. napjain Dortmundban tartott 
nagy-gyűlés elé. 

Más művek közt felsorolvák: „Az egyetemes ev. 
névtár4 , llaan Lajostól. Budapest, 1880. „Jahrbuch für 
die Geschichte des Protestántismus in Osterreich.4 Az osz-
trák prot. történelmi társulat kiadványa. 

Továbbá megemlékezik az évi tudósitás 59 férfi-
és nőhalottról, kik míg éltek, a G.-A.-e. körül érdemeket 
szereztek maguknak. Kiemelem ezek közül llötsch Fri-
gyest, ki 1880. szept. 30-án halt meg Bécs melletti Báden-
ben. Mint németországi mesterlegény ment Bukarestbe 
s szorgalma és ipara folytán ott meggazdagodott. Mint 
vallásos ember élénk részt vett a bukaresti német ev. 
egyház megalapításában s annyira vitte nagyszerű ado-
mányaival ez egyházat, hogy a G.-A.-e. pártfogoltjai 
közül kiléphetett. A boldogult részletenként egy fél 
millió frankot adott a bukaresti egyháznak. 

Ezután az évi jelentés áttekintést nyújt az egyes 
egyletek belső életéről. Az egyletek által eszközölt két-
féle, u. m. házankénti- és templomi gyűjtés, leginkább a 
reformáció ünnepén és advent első vasárnapján történik. 
Nagyon előmozdítják a bevételt az ezerszámra elterjesztett 
nyomtatott évi tudósítások és az évi ünnepélyek, melyek 
többnyire templomban veszik kezdetűket és valamely ki-
ránduló helyen végződnek, s melyekre rendesen idegen 
szónokokat hívnak meg. A számos nőegylet az egylet 
javára bazárokat és tombolákat rendez, ujabban meg 
varró-egyleteket is alakít, mely utóbbiak tagjai hetenként 
egyszer-kétszer összejönnek varrni s arnit ez alkalommal 
készítenek, azt a G.-A.-egylet javára elárusítják. A népszerű 
felolvasások szintén jövedelmezők. Az egyleti tagok havi-
vagy nagyobb időközökben fizetendő díjakra kötelezik 
magukat. 

Az egyleteknek egyik rendkívüli munkájok volt az 
osztrák jubilaeumi alapítvány összegyűjtése. E célra gyűj-
töttek a mult évben 10,257 márkát ; összes eddigi gyűjté-
sük e célra tesz 32,228 m. 19 fillért. A jubilaeum a 
II. József-féle türelmi pátensre vonatkozik s ez évi október 
13-án fog Ausztriában megünnepeltetni; az adományok-
ból pedig az osztrák protestáns lelkészek Özvegy árva-
nyugdíjintézetét fogják megalapítani. 

A központi hivatal nagy munkaterhére következ-
tethetünk a beérkezett 4405 beadványból és a 2792 ki-
adványból. Ezekhez járulnak hasonló mennyiségben a szó-
beli tudakozódások, a folyamodványok kivonatolása, a 
számvevői munka és főként az évi .tudósításhoz való 
adatok gyűjtése és rendezése, mi többé, mint fizetetlen 
mellékmunkája a titkárnak, nem volt máskép teljesithető, 
mint hogy segédtitkárt kellett alkalmazni. 

Bevégzett templomépitések. Felszenteltetett 22 temp-
lom, 6 pedig már készen áll a felszenteltetéshez ; nálunk 
Puchón és Bussócon. 

lorony- és harang-felszentelés történt 4 helyen, ná-
lunk Borostyánkőn. 

Bevégeztetett 11 iskola épitése, nálunk Felső- Lövőn. 
Paplak Összesen 6 építtetett. A tudósitó fajialja, 

hogy ismét csak csekély számú paplak készült el szem-
ben a nagy szükséglettel. 



Nem helyesli a tudósító, hogy sok egyház vallá-
sos szertartás nélkül kezd építeni. Kivétel e részben 16 
egyház, melyek ünnepélyesen tették le építendő temp-
lomaik alapkövét. E helyen megemlítjük Königsberget 
Galíciában, melynek uj temploma van — Bécsben a 
Duna mellett. 1873-ban ugyanis ki volt állítva Bécsben 
egy vasból készült templom, melyet tulajdonosa Königs-
bergnek ajándékozott. Az elszállításra nézve azonban 
még a königsbergiek nincsenek tisztaban magukkal. 
Egyrészt készülnek megvizsgálni, nem hiányzik-e valami 
a templom lényeges alkatrészeiből, másrészt meg még 
kérdés az is, hogy érdemes-e a templom rendkívül sú-
lyos anyagát elszállítani. 

Iskolaépítés 11 van folyamatban, köztök Willers-
dorfon, Felső-Lövő filiájában. 

Paplaképités 13 van megkezdve. 
Mint segélyre már nem szoruló, kilép 10 egyház, 

nevezetesen : Marsberg YVestfáliában, Bornhagen a szász 
provinciában, Mocker porosz Sziléziában, Kiebel, Kriewen, 
Zodyn, Ilokitten, Schivarzenau mind Posenben, Avricourt 
Elzasz-Lothai ingiában és Iloorebeeke Szt. Marié Belgi-
umban. 

De a kilépők helyébe 65 uj segélyezendő egyház 
lép be, részben olyanok is, melyek évekkel ezelőtt ki-
váltak volt; magyar 17. 

Sürgősen szükségesnek tűnik fel 93 templom, 44 
iskola és 41 paplak építése. Ezekhez járul aztán még számos 
oly javit.ís is, mely uj építkezésnek is beillenék, továbbá 
konfirmánsok menhelyeinek, hullaházaknak épitése, te-
metők megszerzése stb. és végül körülbelől 2,780,000 
mark.it tevő súlyos egyházi adósság. 

Ne higyje tehát senki, hogy a szegény hitrokonok 
gyámolitásával csak részben is fel lehessen hagyni. A 
szegénységhez járul még tömérdek elemi csapás is, 
minő a földrengés Zágrábban és Sniyrnában, Ausztriaban 
a sok vízáradás és tűzvész, Buciiéiban az eladósodottság 
és éhség, Bél-Zerinden az ujabbi árvíz. 

Ausztriában nagy a hiány papokban és az iskolák 
fenntartasa igen nagy bajjal jár. De azért a hívek ragasz-
kodnak iskoláikhoz. A csehországi Csernilov irja : „Ne-
künk, kiknek alig van miből élnünk, ujabb időben öt 
katholikus iskola építéséhez kellett hozzájárulnunk, jóllehet 
egy gyermekünk sem használja azokat. Kivetettek ránk 
ezreket, mert mindenütt valóságos palotákat építenek; 
a járulék az egyenes adónak IOO 2OO®/0-jét tette. Pe-
dig a maijunk iskolaja is tatarozásra és nagyobbításra 
szorul, nem férvén el egy szobaban 126 gyermek.® 

Az évi tudósítás kiterjeszkedik a. vegyes házasságok-
ból származó gyermekek vallási nevelésére is. Magyar-
orszagon az említett gyermekek, törvény szerint, nemök-
höz képest, atyjuk vagy anyjuk vallásában neveltetnek. 
('sehországban nagyon kedvezők a viszonyok. Velim-
ben például 80-ból 60 vegyes házasságban, morva Nagy-
Lehotan 37 vegyes házasságban a gyermekek az ev. 
vallásban növeltetnek, Galiciaban tömérdek oly gyüle-
kezet van, melyben vegyes házasság nincsen. 

A vegyes házasságokra vonatkozó adatokból lat-
hatni leginkább, miképen dolgozik ellenünk (kiváltképen 
a nőnemre való hatas altal) a kath. egyház csendesen ; 
de tapasztalhatjuk Ausztriaban, Magyarországon, Olasz-
és Spanyolországban is annak nyílt, még a kormányok 
által is tamogatott támadását ellenünk. E miatt azon-
ban — mondja a tudósító — nem nyugtalankodunk. Harc 
nélkül nincs győzelem. Harc nélkül nem áll elő szétszór-
tan lakó hitrokonaink ellentállási képességének és hit-
beli szilárdságának dicső latványa. Ily harc mellett tű-
nik fel teljes fényében azon felekezeti béke, mely Würt-
tembergben uralkodik, hol Mengen imaházának felszente 
lése alkalmával a kath. plébános is ünnepelt; a katholikus 
Bernkastelben pedig, dacara a szószékről kihirdetett tila-
lomnak, sok katholikus fellobogózta házát az ev. templom 
fölszentelése alkalmával. 

Eranciaországban a protestantismus a kormány 
pártolása mellett az utóbbi évben határozottan terjesz-
kedett. 

Egy szigorúan kath. városban, /SV/-eí-ben Dr. Fisch 
lelkész, engedélyt nyert a protestantismusról szóló felol-
vasások tarthatására. Lyonból pedig irja Dr. Mayer lelkész, 
hogy a város által segélyzett valamennyi iskola az egy-
ház és lelkész felügyelete alól kivétettett, csak az ev. 
iskolák nem ; ezekre nézve megjegyezték : „Ce sont des 
écoles exceptionelles, ce sont des modéles pour nous.* 

O.-ba Hirsch lelkész akkor érkezik, mikor egy, ott 
ritkán történni szokott színi előadás van készülőben. A 
protestáns istenitisztelet ennek dacára oly lá'ogatott, 
hogy nézők hiányában maguk a színészek is odamen-
nek el. 

Algieiban — irja Bfrimmer lelkész — Misserghin-
ben és vidékén örvendetesen halad a protestantismus. 
Katholikusok kérik a bázeli német egyházi lapokat és a 
következő francia néplapokat : Le signal, L'ami de la 
maison, Le rayon du soleil, Le glaneur, La chambre 
haute ; sőt még a misserghini két zárdaba is útat találtak 
evangyéliomi iratok. 

Es ha néhány év múlva Párizsban látandjuk Co-
lüjny, a nagy hugenotta vezér álló képét, melyre a kath. 
Franciaország kormánya 33,000 frankot tett folyóvá: 
akkor látandjuk valósulni az apostol ama magasztos 
enunciációját: „Az a diadalom, mely meggyőzi e vilá-
got, t. i. a mi hitünk !' 

Rómában a sok prot. iskola ellenében kényszerült 
a pápa, jól őrzött kincseiből jelentékeny összeget 
adni 39 oly kath. népiskolára, melyekben a gyermekek 
nemcsak ruhát, de élelmet is kapnak. Ott Capellini hit-
rokonunk nagy sikerrel működik a katonák és katona-
tisztek közt, kik alárendeltjeiket az ev. könyvekben fog-
lalt tanok megtartására hívták fel. 

Nagy föltűnést okozott liertolla, 2000 lakossal 
biró piemonti város áttérése az ev. hitre. Ennek oka az 
volt, hogy a lakosok ellenkezésbe esvén az érsekkel, az 
a templomot bezáratta. 

Spanyolországban a szabadelvűbb ministerium alatt 



nagyobb tért nyer az evangelizátió. Fliedner Frigyes 
erélyesen működik ; a toledói érsek egyletet alakít a pro-
testantismus leverésére ; az államtanács helyesli az ev. 
missziókat, mivelhogy ezeket a civilizáció képviselőinek 
és Spanyolország jólétét előmozdító eszközöknek tartja. 

Stambulban Csopurián újra felállította örmény-
prctestáns tanintézetét. 

Smyrnában a G.-A -e.-re 400 márkát gyűjtöttek. 
Jeruzsálemben a berlini „Jeruzsálem-egylet* áldáso-

sán működik. 
Alexandriában a diakonissza intézet szintén nagy 

jótékonyságot fejt ki. 
Mexikóban 70 ev. egyház van 6000 taggal. 
A G.-A.-egylet működése mindezen országokra 

kiterjed. Láng Adolf. 

Francia prot. egyházi lapokból. 
(K. P.) Alsó-Charenteban egy „arany betűkkel irt s 

Jézus Krisztus névaláírásával ellátott talált levelet* oszto-
gatnak. „Az általam hirdetett ünnepek megtartása*, — 
mondja a levél — „nemcsak szabály, hanem villámhárító, 
éhséget és szülési fájdalmakat eltávoztató amulett stb. 
mindazokra nézve, a kik e levelet maguknál hordják. 
Azok, kik e levélnek hitelt nem adnak és ezt másokkal 
is meg nem ismertetik, átkozottak lesznek.* S mi azzal 
ámítjuk magunkat, hogy a XIX. században s még annak 
is az utolsó ötödében élünk ! 

Moulinsben közelebb boszorkánypör volt. Portejoie 
és Deschamps polgárok bepanaszolták Bizet polgárt, 
hogy „rosz szeme van*, melylyel minden barmot meg-
babonáz. A biróság „kinevette őket s velők együtt a 
targyalásra begyült hallgatókat is haza hajtotta*. (!!) 

Temetési számla, melyet nyomtatva akárki megkap-
hat Argentanban (Orne dép.) a „St. Germain et St. Mar-
tin*-parochián. 3-dik osztály (1 !), egyszeri haranggal : 

„N. N. eltemetéseért járó dijak: 

háromszori harangozás 27 frk 
ravatal 30 „ 
szövetek és díszitmények 14 » 
Argenterie (ezt a francia közlő sem érti; 

különben =f eziistözés) 9 „ 
az alamizsna és a vivők 10 » 
a plébános ur és a mise . , . . . 10 „ 
káplánok 9 „ 
egyéb helybeli papok fejenként 4 „ 
diaconus és al-diaconus 3 „ 
sekrestyés 2 „ 50 c. 
énekesek 12 „ 
Ophicléides 3 » 
kiséret, templomszolga, keresztvivő, zász-

lótartó 6 , 50 c. 
éneklő clericusok és gyermekek . . . 9 s 50 c. 
gyászpad I s 

bélyeg e számlára — » 10 c. 
összesen 150 frk 60 cent. * 

E számlából, mint látható, semmi sincs kifelejtve ; 
nincs még a bélyeg sem. Pedig ez csak holmi harmad 
osztályú temetés számlája. Hát még a másod-, vagy 
épen első osztályú milyen lehet ? 1 Magyarországon is 
kettős krétával számol egy-egy plébános ; de annyira, mint 
francia collegája, mégsem viszi a legutolsó sem. 

A bel-missió párizsi igazgatósága 1879. jul. i-től 
1880. dec. 31-ig bevett 19,060 frankot s kiadott 14,855 
frkot; 20 egyházi szónokkal (conférencier) meglátoga-
tott 33 département-t, s a tartott előadásokat (confé-
rences) mintegy 65,000 ember hallgatta. 

Brisson képviselő országgyűlési jelentése szerint 
Franciaországban az engedélyezett szerzetek ingatlanai-
nak értéke 500,840,934 frank, a nem engedélyezett szer-
zetek vagyona pedig 211,698,046 frank értékű. 

A portugált kormány, hír szerint, el akarja tiltani a 
jezsuitákat a tanítástól. Boldog ország, a hol ilyen tila-
lom is megterem s a főurak sem halnak szörnyet! 

I R O D A L O M . 
„Zsinati Értesitő* cimű folyóiratra előfizetést hir-

det Dömény József nagyberényi lelkész és zsinati kép-
viselő. Az előfizetési felhívás igy hangzik: „A magyar 
reform, egyház zsinata okt. 31-én Debrecenben össze-
iilend. Politikai napilapjaink kevés tért szoktak adni egy-
házi ügyeinknek; a hetenként egyszer megjelenő egy-
házi lapok sem értesíthetik az érdekelt közönséget elég 
gyorsan és kimerítően. Azon reményben vagyok, hogy 
a közönségnek teszek szolgálatot e lappal, mely heten-
ként háromszor jelenve meg, a zsinati tárgyalásokról az 
érdekelt közönséget gyorsan és kimerítően fogja érte-
síteni. Előfizetési ár : 1 frt 50 kr. a zsinat első cyclusa 
tartamára. Az előfizetési pénzek okt. 25-ig Nagy-Be-
rénybe (u. p. Siófok-Ságvár) küldendők, azután Debre-
cenbe a „Zsinati Értesítő* szerkesztőségéhez. Gyűjtők-
nek 7 példány után 1 példánynyal szolgálunk.* E kor-
szerű, derék vállalatot ajánljuk a közönség figyelmébe. 
Egyúttal nem mulaszthatjuk el egyszersmind ez al-
kalomból megjegyezni, hogy mí is gondoskodni fogunk 
róla, hogy olvasóink a zsinati tárgyalásokról minél 
gyorsabban és minél alaposabban értesüljenek. Pozitív 
ígéretet még most ez irányban nem tehetünk; de 
tervbe van nálunk véve, hogy a zsinat tartama alatt 
lapunk hetenkint kétszer vagy háromszor fog megje-
lenni tetemesen megbővitve, az előfizetési ár fölemelése 
nélkül. Azzal nem kecsegtetjük magunkat, — amit bi-
zonyára a „Zsinati Értesitő* szerkesztője sem hisz saját 
vallalata felől, — hogy a napilapokkal zsinati közle-
ményeink gyorsasága tekintetében versenyezhetnénk; 
de azt előre is merjük állítani, hogy közleményeink 
alaposságát és megbízhatóságát tekintve, a napi sajtót 
túl fogjuk szárnyalni. Hogy a Debrecenben megjelenendő 
„Zsinati Értesitő* mellett mi itt a központon szintén 
referálunk a zsinat tárgyalásairól, ez — azt hisszük — 



a közönség előnyére fog válni, amennyiben annál bizto-
sabb tájékozást szerezhet majd magának ama tárgyalá-
sok felől. 

Mulattató Zsebkönyvtár cím alatt Buzárovits Gusz-
táv esztergomi könyvkiadó, Dr. Kőrösy László szer-
kesztésében egy humorisztikus vállalatot indított meg, 
melyből eddig tíz füzet látott napvilágot. Az első ötről 
már volt alkalmunk röviden megemlékezni. Az utóbbi 
öt füzet a következő tartalommal jelent meg : 6. füzet. 
Humoros költemények. A legkitűnőbb régibb és ujabb 
humoros költemények gyűjteménye. 7. füzet. Márton 
úr hajai. Humoreszk. M.-F.-től. 8. füzet. A kitűnő ven-
dég. Vígjáték egy felvonásban, Csepreghi Ferenctől. Kü-
lönösen műkedvelőknek előadasra alkalmas. 9. 10. fűz. Az 
iskolaikalodában. Humoreszk. Eckstein Ernő után magya-
rítá Dr. Spinoza. A Mulattató Zsebkönyvtár minden egyes 
füzete befejezett egészet képez s tartalmánál és irányánál 
fogva nemcsak a nagyközönségnek, de az ifjúságnak 
is ajánlható. A füzetek ára egyenkint 12 kr. Tiz egymás-
után következő füzet előfizetési ára bérmentes szállítással 
1 frt. Megrendelhető postautalványnyal Buzárovits Gusz-
távnál Esztergomban. 

Rákócy Lajostól megjelent : Földrajz a fővárosi 
népiskolák 3—6. osztályai számára. Pályanyertes és a 
főváros által a főváros községi népiskolái számára el-
rendelt és azokban kizárólag használandó tankönyvek. 
Az 5-dik osztály számára készültnek ára 40 kr., a többié 
30 kr. Ezen tankönyvekkel együtt beküldetett hozzánk : A 
magyar sz. korona országainak térképe. Az új megyei 
beosztás s a legújabb vasutak tekintetbevételével az 1876: 
33. és az 1880 : 55. t. c. alapján rajzolva. 2-dik javí-
tott kiadás. Ara 12 kr. É s : Az osztrák-magyar monar-
chia térképe. A legújabb vasutakkal, iskolai használatra 
alkalmazva. 2-dik javított kiadás. Ara szintén 12 kr. 
Mindakét térkép csinos, tiszta nyomású. A most emii-
tett kiadványok Dobrowsky és FYankenál jelentek meg. 

Uj zenemű. E. e. e. gyámintézeti emlék. Két ere-
deti magyar népdal. Énekhangra zongorakísérettel szerzé 
és Nt. Láng Adolf pestmegyei ev. főesperes és gyám-
intézeti elnök urnák papsága 25-öd éves jubilaeumára 
ajánlja W'olfgang Lajos. Ára 50 kr. Tiszta jövedelme az 
e. e. e. gyámintézetet illeti. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. A lapunkban hirdetett nagy-

kallói ref. leánytanitóságra 18 pályázó közül m. hó 24-én, 
mint levelezőnk írja, egyhangúlag JHenes Janka kis-
asszony választatott meg. — A budapesti unitárius ekklé-
zsia papjává, mint a Ker. Magvető legközelebb meg-
jelent füzetében olvassuk, az ekklézsia szabad válasz-
tási jogáról lemondván ez alkalommal, a püspök által 
Derzsi Károly tordai tanár, ki a londoni theol. akadé-
mián végezte tanulmányait, neveztetett ki. — Gerő'c 

Lajos újonnan választott szentesi ref. lelkész e héten 
foglalja el hivataiat. Az egyháztanács nagy ünnepélyes-
séggel szándékozik őt fogadni, s e célból külön bizottsá-
got alakított. 

* Zsinati választások. Az alsózempléni egyházme-
gyéről múlt számunkban hibásan írtuk, hogy ott a pót-
képviselőkre új szavazás rendeltetett el; mert, mint 
most értesítenek bennünket, a rendes képviselőkkel 
egyidejűleg a pótképviselők is megválasztattak Terhes 
Barna sárospataki lelkész és e. m. tanácsbiró s lh\ 
I^engyel Endre e. m. világi tanácsbiró személyében. — 
A nagykárolyi egyházmegyében rendes képviselőkké vá-
lasztattak Szilágyi Lajos esperes és Kulin Imre segéd-
gondnok ; pótképviselővé lett Segesvári/ József kántor* 
jánosii lelkész és e. m. tanácsbiró. — Az ungi egyház-
megye aug. 30-kán tartott közgyűlésén, mint nekünk 
irják, zsinati pótképviselőkké másodszori szavazás folytán, 
altalanos szótöbbséggel, egyházi részről Orémus Dániel 
salamoni lelkész és egyh. m. főjegyző, világi részről pe-
dig Gyöngyösy Pál e. m. tanácsbiró választattak meg. 
— A tiszántúli egyházkerület tanintézetei részéről Szi-
lágyi István máramarosszigeti lyceu.ni igazgató rendes 
képviselővé választatott; a másik rendes képviselőre 
és a pótképviselőkre uj szavazás rendeltetett el. 

* Molnár Aladár síremléke. A balatonfüredi sze-
retetház tanitói kara legközelebb felhívást fog intézni 
az ország összes néptanítóihoz és középtanodai tanárai-
hoz, valamint a népnevelési egyletekhez, melyben ada-
kozásra fognak az illetők felszólittatni, egy, Molnár Ala-
dár sírja főié emelendő díszes emlékkő előállithatása 
érdekében. Az adakozások Füreden már meg is kezdet-
tek. A kegyeletes terv keresztülvitele céljából később 
bizottság fog alakíttatni. Mi protestánsok bizonyára szin-
tén le fogjuk róni a kegyelet adóját azon férfiú emléke 
iránt, aki egyházának oly sok szolgálatot tett. A gyűj-
tést az egyházi körökben mi a legszívesebben magunkra 
vállaljuk. 

* A Zsedényi-emlék. A Tátrafüreden felállítandó 
Zsedényi-emlék és prot. kápolna javára rendezett sors-
játék augusztus 7-én tartatott meg Uj-Tátrafüreden a 
hivatalos személyek, a rendező bizottság s több százra 
menő fürdőközönség jelenlétében. A nyeremény-jegyzék 
most jelent meg s kapható Szemek és Mayer váci-utcai 
dohányárudájában és Sárkány F. díszműárú-boltjaban 
Budapesten ; valamint Uj-Tátrafüreden a fürdőigazgató-
ságnál. Utóbbi helyen vehetők át a nyert tárgyak is, 
azon megjegyzéssel, hogy a szeptember hó 30-án túl 
visszamaradt nyeremények ugy tekintetnek, mint a nyerő 
által a nemes célra ajándékozott targyak. A sorsjáték-
ból 1438 frt I kr. tiszta jövedelem folyt be, mi a ren-
dező bizottság, u. m. Gajzágó Salamonné, Gráfl Józsefné 
szül. Győrffy Róza, gr. Batthiányi Ferencné és Neuhofer 
Jánosné kiváló ügybuzgalmuknak köszönhető. 

* Kérelem. A tiszáninneni helv. hitv. egyházke-
rületnek Miskolcon levő fielsőbb leánynöveldéje alapjára 
kibocsátott kérőívek beküldésének határideje augusztus 



31-dikén lejárt. Tisztelettel kéretnek mindazon nemes-
lelkű tanügybarátok, kik íveket elfogadni szívesek vol-
tak, hogy azokat Bakos Antal egyh. ker. pénztárnok 
úrhoz Miskolcra beküldeni legyenek szívesek. Miskolc, 
1881. aug. 31. Az intézet elöljárósága. 

* Az unitárius egyh. főtanács legutóbbi ülésén 
bizottságot küldött ki a célból, hogy a hadügyminiszté-
riumnak az unitárius házasságokra vonatkozó sérelmes 
rendelete ellen folyamodást terjesszen elő a kormányhoz. 
A folyamodvány tüstént el is készíttetett, s a főtanács 
által helybenhagyatván a kormányhoz fölterjesztetett. 

* Lapunk bezártakor értesítenek bennünket arról, 
hogy a jászkiséri ref. fényes gyülekezet aug. 28-kán 
Pxírczay Gyula ottani administratort és Török Pál püs-
pök volt káplánját választotta meg lelkészévé. 

* Szerkesztői mondanivalók. A zsinat és a tanitók. 
A ref. tanitók orsz. értekezletének megállapodásai után 
az efféle rekriminációk idejöket múlták. Általában hely-
telennek tartottuk mindig, de különösen annak tartjuk 
most, a tanitók részéről a bizahnatlankodást és szenve-
délyeskedést ép azok irányában, akik a tanitói kar va-
lóban létező sérelmeinek orvoslására hivatvák. Biztosít-
hatjuk őket, hogy a higgadt kapacitációval sokkal többre 
mennek. Cs. M. Ama cikkre az illető megfelelt, ennél-
fogva az ön cáfolata fölöslegessé vált. V. S. Az elme-
futtatást közölni fogjuk. Az imát azonban nem tartjuk 
sem irodalmi sem történeti szempontból elég érdekes-
nek arra, hogy közölhetnők. A kézsmárki lyceum je-
lentése elkésve érkezett hozzánk. K. J. Ujverbász. Le-
velet írtunk. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz: prot. á rvaházra : Pap Lajos kajászó-szent-

péteri ref. lelkész 1 frt 18 kr. (ehhez a confirman-
dusok: Ágoston Katalin 10 k r , Horvát Mária 3 kr., 
Moharos Erzsébet 6 kr., Fehér Juliánná 5 kr., Takács 
István 14 kr., Komáromi Sándor 15 kr., Marton János 
20 kr., Barabás Katalin 6 kr., Horvát Sándor 10 kr., 
Kamocsa Juliánná 4 kr., Gál Mihály 5 kr., Hamar Ilka 
20 kr . )—Zachar Gusztáv a rimaszombati gymn. ifjúság 
gyámegylete részéről 5 frt. — Morvái Ferenc szapor-
cai ref. leik. alapítványa után járó kamat 6 frt, a con-
firmándusok részéről 30 kr. (ehhez járultak : Nagy S. 
10 kr., Csöme J. 4 kr., Szűcs Ferenc 1 kr., Bazsó Pé-
ter 4 kr., Bonyhádi J. 4 kr., Szűcs Zsófi 2 kr., Diksa 
Zs. 2 kr., Barhó M. 3 kr.) — Rácz Lajos mádi ref. leik. 
4 írt 82 kr. (ehhez járultak a confirmandusok : Móricz 
Béla 20 kr., Bodnár Károly 20 kr., Szabó Lajos 20 
kr., Szabó Kálmán 30 kr., Balajti József 30 kr., Révész 
László 40 kr., Rácz Ferdi 40 kr., Herczeg Andr. 12 kr., 
Kaliczki Zsuzsó 20 kr., Marsaiké Erzsi 20 kr., Szánti 
Erzsi 20 kr., Palumbi Juli 20 kr., Bader Zsuzsó 30 kr., 
Janka Juli 30 kr., Palumbi Débi 30 kr., Keresztyén 
Borb. 50 kr., Szilágyi Erzsi 50 kr.) — Kimiti László 
iványi ref. leik. 1 f r t (ehhez járultak : Szabó Sándor, 
Szojkó Zsófi, Győr Zsuzsa, Márkus Sára, Szojkó Juli 
10—10 kr., és Borbás J mos, Tót János 5 — 5 kr., 
1 forintra kiegészítette a lelkész.) 

Szt. János és fiflontagnei vetni való őszi rozs. 
A Szt. János i rozs , zöld takarmánya, de főleg bő magtermése folytán keresett s becsült. 

Ara 100 kilónként 14 frt., 10 kilo 2 frt. 
A M o n t a g n e i (óriás) őszi rozs, kitűnő faj, 51 /2 — 6 láb szalmája és 5 — 6 hüvelyknyi telt 

kalászai miatt óriás rozs nevet visel, igen erős szalmája miatt nem dűl meg, jól kitelel, finom héjjú, 
lisztdús, rengeteg magtermése miatt nagyon háladatos. Ara 100 kilónként 14 frt., 10 kilo 2 frt. 

Kapható 
Nöthíing Vilmos magkereskedésében, 

1 — 1 Bndapest, Soroksári-ntea 4. sz. 

RÁTH MÓR könyvkereskedésében 
i_i Budapesten a Haas-palotában, 

mindazon tan- és segédkönyvek, 
melyek az egyetemeken és jogakadémiákban, a gymnasiumokban és reáltanodákban, a 
tanitóképezdékben, polgári és népiskolákban, a magán- és bármely más intézetekben használ-
tatnak, úgy mindennemű más irodalmi megrendelések, a m e g r e n d e l é s "beérikieztéiriels: 
n a p j á n a, l eg -nagycToTo figyelemmel é s l e l k i i s m e r e t e s s é g g e l expediáltatnak. 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : ZDr. ZBetllatg-i 2>ALÓx. D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

K I A D Ó - H 1 V A T A L : 
IX. kar. Kinizsy-utca 29. sí. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben h á z h o z h o r d á s s a l s vidékre p o s t a i k ü l d é s s e l 

f é l é v r e 4 f r t 5 0 k r . , egész é v r e 9 f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 

k i r . p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Hirde tések d i j a : 
4 h a s á b o s p e t i t so r t ö b b s z ö r i b e i k t a t á s á é r t 

5 k r . , e g y s z e r i é r t 7 k r . s o r j a . — B é l y e g d i j 

k ü l ö n 3 0 k r . 

Teljes száLUCLii péld_ém_"yokival zm.irxd.ég- szolgálliatunk-

Előfizetési felhivás 

PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP" 
1881. évi október—decemberi negyedévi folyamára. 

Előfizetési díj : negyedévre 2 forint 25 kr, 

Az okt. 31-én Debrecenben összeülendő zsinat tárgyalásairól lehetőleg gyorsan és alaposan 
kivánjuk értesíteni olvasóinkat. E célból gondoskodni fogunk megbízható s az egyházi ügyekben jártas 
levelezőről, s ha szükségét látjuk, lapunk a zsinat tartama alatt tetemesen megbövitve, hetenkint kétszer 
fog megjelenni. Minthogy azonban ez jelentékeny áldozatokat kiván: lapunk minél tömegesebb pár-
tolására hívjuk fel ezuttal a t. közönséget. 

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Kinizsy-utca 29-ik szám alatt) kérjük küldeni. 

Dr . Bal lagi M ó r , 
l a p t u l a j d o n o s és f e l e lő s s z e r k e s z t ő . 

Hostis ades t ! 
A dunántúli ev. egyházkerület aug. hó 24-én 

Győrött tartott közgyűlésén tárgyalta a már ös-
meretes incédi sérelmet, s határozott hangon 
nyilvánította megbotránkozását a világos törvénybe 
ütköző miniszteri rendelet felett, mely a r. k. 
plébánus adófizetőivé teszi a protest. lakosokat 
is. Határozatba ment, hogy a sérelem felvitessék 
az egyetemes gyűlésre, azon indítvánnyal együtt, 
hogy ez a reformátusok konventjével kezet fogva 
keressen az illetékes fórumon orvoslást az említett 
rendeletben érvényre emelt veszedelmes irány ellen. 

Még a leghigadtabban ítélő is kénytelen be-
vallani, hogy hazánkban a protestáns egyház rossz 
időket él. Meg-megujitott támadásokkal kisért a re-
actiónak ama sötét szelleme, mely az egyenjogúság 
s gondolatszabadság zászlaját lobogtató protestán-
tismust kiengesztelhetlenül gyűlöli. 

Egyszer ünnepet akarnak felsőbb rendelettel 
reánk diktálni, majd pár évvel később ama bizo-
nyos miniszteri pontozatok önkormányzati joga-
inkon törekesznek sebet ejteni. 

Az országgyűlés meghozza a törvényt, mely 
elrendeli, hogy vegyes házasságokban a gyerme-
kek nemük szerint követik szülőik vallását; meg-
jelöli az életkort, melynek betöltése után az egyén 
jogérvényesen változtatja vallását; kiszabja a szi-
gorú büntetést, mely az egyénnek a meghatározott 
életkor elérése előtt más felekezetbe íelvevését 
sújtja. Azt hitték sokan, hogy most vége lesz az 
illetéktelen elkeresztelésekből származó súrlódá-
soknak ; meg van a törvény, ki van szabva meg-
sértőjére a büntetés, most lesz rend és béke. 
Mindezek azonban feledték, hogy hatalmas ellen-
ségünknek, a klérusnak karja, bár láthatatlanul, 
elér egész a törvény értelmezéséig. A tapasztalás 
ezt tanúsította. A legelőször előfordult oly eset 
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nél, melyben az elfogulatlan közvélemény törvény-
sértést látott, s ennek büntetését várta, mégha-

' ' o 

jolt nem a klérus a törvény előtt, hanem a tör-
vény a klérus óhajtása előtt. Azóta csak még 
jobban feltárult az ajtó az illetéktelen elkereszte-
lések és anyakönyvezések előtt. 

A legújabb kísérlet a klérus tagjai részé-
ről a protestánsokat birtokaikban támadja meg, 
midőn követeli, hogy ezek kath. kézből vett 
telkeik után a plébánusnak rendes lelkészi illet-
ményt fizessenek. Az incédi plébános felterjeszté-
sére a vallás- és közoktatásügyi miniszter e köve-
telést jogosnak itéli, s ennek folytán a r. k. 
plébánus papiadót szedhet protestáns lakosoktól. 

Igaz, hogy ott van a szentesített törvény 
1790/1. 26. t. c., mely Tanárky Gedeon állam-
titkár ur szerint is „félremagyarázhatlan határo-
zatokat tartalmaz", s mely nyíltan kimondja, hogy 
az evangélikusoktól eddig a plebánusoknak fizetni 
szokott stóla és ágybér teljesen megszűnjék: en-
nek ellenében azonban a miniszteri rendelet hivat-
kozik egy kath. egyházlátogatási jegyzőkönyvre, 
mely megjelöli, hogy az incédi kath. egyháztagok 
egy telek után mennyi gabonát fizetnek a plébá-
nosnak lelkészi illetmény címén. Es im, a törvény 
elveszti védő erejét, melyet eddig benne a prot. 
egyház keresett és talált, s az ellenében a kath. 
pap egy canonica visitationalis jegyzőkönyvi pontra 
támaszkodva, követelésével diadalmaskodik. 

A kath. egyházlátogatási jegyzőkönyv leverte 
a magyar országgyűlés által hozott s a magyar 
király által szentesített törvényt. 

Ha az említett miniszteri rendeletben nyilat-
kozó elv érvényben marad s irányadó lesz jövőre 
is, akkor el lehetünk készülve reá, hogy igen sok 
helyen fognak a plebánusok incédi kollegájuké-
hoz hasonló követeléssel fellépni, és ez esetben 
egyházunkat számos gyülekezeteiben veszély fe-
nyegeti. Népünk a sokféle nyomasztó adó miatt 
most is gyakran csak önmegerőltetéssel róhatja 
le egyházi tartozásait. A hol pedig, kath. kézből 
vett földje után saját egyháza mellett a plebánus 
számára is kénytelen lesz adózni, ott agyon zak-
latva előbb-utóbb vagy telkét hagyja oda, vagy 
egyházát. És gondoljunk még ama példabeszédben 
rejlő igazságra: „evés közben jön az étvágy." Ki 
mondhatná meg, hogy ama sérelmes rendeletben 
inaugurált irány által nyitott úton meddig halad-

hat a klérus? Hazánkban alig van birtok, melyről 
bebizonyitni ne lehetne, hogy egykor — ha előbb 
nem, a reformatio előtt — katholikus kézen volt. 
Másrészről a jég meg van törve ; a klérus tagjai 
megadóztathatják a prot. gazdákat mindazon tel-
keik után, melyekről bebizonyitható/ hogy hajdan 
katholikusok birtokában voltak. 

Szóval e rendelet tendentiájában is — vé-
szes következményeire gondolva — lehetetlen fel 
nem ismernünk a prot. egyházak ellen szervez-
kedő üldözésnek előre vetett baljóslatú árnyát. 

A kath. egyház a vagyon és számarány 
túlsúlyára támaszkodva nagy befolyással rendel-
kezik minden irányban, s befolyását rendszeresen 
felhasználja, hogy mindig több és több ponton 
érvényesítse irányunkban ellenséges terveit. A 
keserű tapasztalatok ismételve eszünkbe juttatják 
a jezsuiták ama hires nyilatkozatát: „Hazudik, 
ki azt állítja, hogy a kath. egyház türelmes. A 
kath. egyház a legtürelmetlenebb egyház: ez maga 
a - türelmetlenség, mert maga az igazság." 

Midőn egyházunk fenyegetett érdekeire, jo-
gaira gondolunk, méltán kérdhetjük, mivel érde-
melte ez meg az ellene minden lépten- nyomon 
nyilatkozó bizalmatlanságot s elnyomási törekvé-
seket ? A protestántizmus fáradhatlan munkásság-
gal egyengette mindenkor az útat a hit és gon-
dolatszabadság előtt, fejlesztette a testvériség 
szent elvét s intézményeivel nagyban ébresztette 
az egyénben az emberi méltóság érzetét, s a 
közügyek, szent célok iránti áldozatkészséget. E 
munkásságával nem kárára, hanem üdvére mun-
kált az emberiségnek, mert gyámolította haladá-
sát a fejlődés utján ama végcél, a tökéletesség íelé. 

Továbbá, a magyarhoni prot. egyházak, mi-
dőn kiváltak a r. katholicismus kötelékeiből, nem 
hoztak onnét magukkal dúsan jövedelmező püs-
pökségeket, gazdag egyházi javadalmakat. A buzgó 
prot. hívek önerejükből alkották s tartották fenn 
a vallás-erkölcsi élet ápoló templomait. Önerejük-
ből emeltek s tartottak fenn számos virágzó tan-
intézeteket, melyeknek a miveltség terjesztéséért 
az ország szintén köszönettel tartozik. Önerejükből 
tartanak fenn ma is, az állam minden megterhe-
lése nélkül sok alsóbb és felsőbb iskolát, melyek-
ben más felekezetű növendékek is nevezetes 
gyámolitásra találnak. 

Mindezen áldozatkészség joggal számíthatna 



elismerésre, tiszteletre. E helyett azonban fájda-
lommal kell látnunk az egyházunk ellen irányult 
ostrom éledését , s l egköze lebb Náthán próléta 
meséjének ismétlődését , mely szerint a dúsgaz-
dag, midőn vendége i érkeznek, rajtaüt a szegény 
szomszéd házán s elragadja annak egye t l en bá-
rányát. 

Míg azonban az e l l enséges v iszonyok arra 
emlékeztetnek, h o g y egyházunknak m é g továbbra 
is vinnie kell az ecclesia militans szerepét: ezen 
igazság egyszersmind lelkesítve utal bennünket 
az egyház iránti szent köte lességünkre Mig egy ik 
kezünkben az építő lapát van, a másikkal csüg-
gedet lenül forgassuk a törvényes jog , az igazság 
v é d ő fegyverét . 

Egyesü l jenek a prot. fe lekezetek bizalommal 
a k ö z ö s védelem terén. Álljon helyt szent hű-
s é g g e l minden protestáns az egyház, az autono-
mia fenyegete t t sáncain. Host is ades t ! 

Az ősök példája buzdítva szól a múltból hoz" 
zánk. Ők a százados üldöztetés szinteréről is, meg-
fogyva bár, de megtörve nem, a védett elvek dicső 
lobogóját diadallal hozták el a b é k é s e b b idők 
révpartjára. L e g y e n bennünk ugyanaz a lángoló 
szeretet templom, vallás iránt, buzdítson bennün-
ket a véde lemre ugyanazon önfeláldozó hűség, 
minőt a történet az ő é letükben mutat: akkor 
nem kell semmi ostrommal szemben a bukástól 
félnünk. 

A jog, az igazság érzete megedzi az erőt. 
Mi nem akarunk más fe lekezeteket háborgatni; 
óhajtjuk, h o g y testvéri békében élhessünk kath. 
polgártársainkkal. S o h a nem kívánjuk sérteni a 
kath. egyháznak s e m jogait , sem javait. A z amit 
mi kívánunk s a mivel szives örömest adózunk 
viszonzásul a kath. egyháznak: a törvénytisztelet, 
méltányosság, evangel iumi szeretet. H a azonban 
egyházunk, vallásunk megtámadtat ik , be fogjuk bi-
zonyítani, h o g y e szent örökségért , az e lődök 
nyomán, az utódok is készek élni, halni. 

Gyúr át z F. 

Audiatur et altéra pars. 
V o n a t k o z á s s a l n d u n á n t ú l i e v a n g . e g y h á z k e r ü l e t k ö z g y ű l é s é r e . 

Győr, aug. 28. 

(V) A kultur-harc nálunk ez ideig ismeretlen. 
Jól is van ez így. Ugy is elég egyéb baj van a nya-
kunkon, kar volna még ezzel is abajgatni közéletünket. 

Hanem a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerü-
letnek legutóbbi közgyűlése alkalmával, amely Győrött, 
egyfolytában három napig, aug. 24—27-ig, tartott, ugy 
látszott, hogy ez a csendes béke felkavartatik. 

A kemény vitákat Karsay Sándor superintendens 
fájdalomtelt évi jelentése inaugurálta, utána Radó Kál. 
mán, Bognár Géza, Barcza Géza, Eőry Sándor színez-
ték ki az ügyet, a mely még hatalmas hullámgyűrűket 
fog vetni a viták árjaban. 

Az ügy érdeme pedig abban áll, hogy az egy-
házkerületben ujabban két izben is előfordult már azon 
eset, és pedig Incéden, Vasmegyében és Sövényházán 
Győrmegyében, hogy protestáns egyének, akik volt 
kath. úrbéri birtokot vettek meg, köteleztettek a minisz-
teri végső fórum által a kath. plébánosok papbérillet-
ményét megfizetni. 

Hogyan ? hát hiszen ekkor a protestáns birtokos, 
aki fizeti saját egyházi adóját s még ezenkívül a kath. 
papbért is köteleztetik fizetni, — tönkre megy anya-
gilag! Ez beleütközik az 17.91. 26. t. c. 6. §-ába is, 
hogy az evangélikusok által fizetett mindennemű stóla-
illetmény megszűntnek mondatik ki. 

A határozat elvégre Prónay Dezső báró higgadt, 
tapintatos felszólalása után az lett, hogy mellőztetvén 
a miniszteri vád alá helyeztetés kérvénye, az ügy egye-
temes gyűlés elé vitetni határoztatott. Tehát lesz még 
országos vita ebből s bizonyára megfordul az ügy az 
országgyűlés előtt is. 

Ezek így levén, lássuk, katholikus részről, minő 
álláspontból biráltatik el az iigy ? és minő jogot vindi-
kál magának és minő alapon a miniszter ezen ügyben. 

Öt rendbeli miniszteri döntvényt ismerünk eddig 
ezen »gravamen^-es ugy ben ; ezek a következők : 

A nagy-chlivényi ügyben 1880. ápr. 4-én 9259. 
sz. a. kimondá a vallás és közokt. miniszter, hogy „A 
lelkészi illetmények körüli legfőbb fokú intézkedések az 
O Felségét megillető legfőbb kegyúri jog és felügyelet 

| folytán Ő Felsége kormánya altal gyakoroltatott s ily 
ügyeknek legutolsó fokon való elintézése az eddigi kivé-
tel nélküli gyakorlat szerint is mindenkor ezen minisz-
terium által foganatosíttatott : következésképen a jelen 
ügy egyátalában nem sorozható a magánosok azon ügye-
ihez, melyek az 1876. 16. t. c. 58. §-ának c) pontja sze-
rint utolsó fokon a közigazgatási bizottság által intézen-

I dők el. * 
A sövényházi ügyben 1881. március 4-én 5096. 

sz. a. kimondá a miniszter, hogy : , A z egyházlátogatási 
okmány — canonica visitatió — mindaddig, mig vala-
mely ujabb törvény vagy szabályrendelet nem alkotta-
tik, országos gyakorlat szerint kétoldalú szerződésnek, 

1 tehát oly jogügyletnek tekintetik, melynek alapján a 
jogelőd jogai és kötelezettségei a jogutódra is áthá-
rulnák.* 

A püspöki ügyben 1878. január 8-án 224. sz. a. 
azt mondja a miniszteri határozat: , Az egyházlátogatási 
okmánnyal, mely pedig ez idő szerint még a lelkészi 



és tanitói illetmények tekintetében döntő okmányul szol-
gál, igazoltatott az, hogy Püspökiben a fentebb érintett 
illetmények kiszolgáltatásának alapját az ,úrbéri birtok* 
képezi : ez tehát nem személyes, hanem birtokkal járó 
kötelezettség : ily kötelezettséget pedig mindenki, vallás-
különbség nélkül tartozik teljesíteni.* 

A bánfaival esetben 1880. apr. 25-én 11672. sz. 
a. kelt miniszteri rendelet igy szól: „Az egyházlátoga-
tási okmány kivonatának azon tételéből »singulis colonis* 
kétségtelen, hogy a szóban forgó lelkészi illetmény a 
volt úrbéres birtokok terhét képezi, tehát az az ily szol-
galommal terhelt birtok bármily vallású tulajdonosa által 
viselendő.* 

A lechnici esetben 1881. márc. hó 23-án 5933. sz. 
a. kelt miniszteri határozatban pedig kimondatott, hogy : 
„Azon körülmény, hogy W. D. magát az emiitett 5/4 

(úrbéri) telekre nézve nem tulajdonosnak, hanem haszon-
bérlőnek vallja, őt a kérdéses illetmény kijárultatásától 
azért nem mentheti fel, mert jelen esetben a kifogásolt 
tartozás „nem személyes*, hanem „telekhez kötött* ter-
het képezvén, lerovására nézve a fenálló rendeletek és 
törvényes gyakorlatnál fogva azon közadózások sorába 
tartozik, melyeknél a jogosult, a tulajdonos kutatása 
nélkül, követelését közvetlenül a tényleges birlaló irányá-
ban érvényesítheti, ki ís, amennyiben erre nézve a tu-
lajdonossal szemközt kötelezettséget nem vállalhat, ez 
ellen magát visszkereset utján kártalaníthatja.* 

Tehát ezekből az következik, hogy : 
Az „úrbéri birtokok* után való kath. papi járan-

dóságokra nézve a legfőbb fórum — a minisztérium. 

Továbbá ezen ügyekben a „canonica visitátió* mai 
napig is teljes érvényű, s mint kétoldalú szerződés, tör-
vényes erejű. 

P2s a kath. papbér fizetendő, midőn az egyházlá-
togatási okmányban ezen szavak fordulnak elő : „a sin-
gulis colonis*,, — „a sessione*, — „domo colonicali*, 
— „ab inquilinis fundos tenentibus* ; ezek mind „nem 
személyi*, hanem dologi, „reális* jogok, vagyis „onus 
inhaeret fundo*, — „onus reali possessioni inhaerens.* 

Következőleg minden ily urbarialis birtok tulajdo-
donosa, bármily vallású legyen is, tartozik ezen terhet 
viselni. De tartozik ezt fizetni az árendás, a haszonbér-
lője is az ily birtoknak, fennhagyatván viszkereseti joga. 

Ámde ezzel szemben az evangelikus rész az 1791. 
évi 26. t. c. 6. §-ára hivatkozik, amely kimondja, hogy 
jövőre mindennemű stola-illetmény vagy párbér, melyet 
az evangélikusok a kath. lelkészeknek és tanítóknak 
akár pénzben, akár terményekben, akár munkában 
fizettek, — „teljesen megszűnik*; de a hivatkozott sza-
kasz egyúttal hozzá teszi: „hacsak az evangélikusok az 
illető lelkészek szolgálatával önként nem élnek vala.* 

Ezen törvényből kifolyólag argumentált Krisztin-
kovich Ede győri ügyvéd is a győrmegyei bizottmányi 
gyűlésen, midőn ott a sövényházi eset tárgyalás alá 
került s a gyűlés szónokainak egy része ezen törvény 

megsértése miatt a minisztert szintén vád alá kívánta 
fogatni. 

Csakhogy katkolikus részről ez ellenében az állít-
tatik, hogy a hivatkozott törvénycikk „személyes szol-
gálatok* után való járandóságokról szól, azon járandó-
ságokról, a melyekre nézve az illető kath. lelkészek kár-
talanítása a „vallásalap *-ból eszközöltetett. 

Igy áll ezen vallásügyi vitás kérdés, mely e sorok 
Íróját közvetve csak annyiban érdekli, mert a néptanítók 
is érdekelve vannak. 

Az ügy mindenesetre fontos, elannyira, hogy mig 
kath. részról erősen ragaszkodnak a dologi joghoz, 
evangelikus részről pedig méltán kelthet aggodalmat, 
midőn a szerzett kath. birtok után két részre is tartoz-
nak egyházi illetményt fizetni. Igy az evang. rész el-
pusztul, kiáltanak fel protestáns részről. 

Mióta a miniszteri döntvények kiadattak, van eset 
reá Vasmegyében, hogy a kath. lelkészek, jogaik érvé-
nyesítésére évekkel előbbre visszamennek s temérdek 
izgágaságra szolgáltat okot az ügy. 

Ezen mindenesetre törvényhozási uton kell intéz-
kedni, hiszen erre appellál egyik idézett miniszteri ren-
delet is. 

Kívánjuk is, hogy intézkedjék; mert kár volna 
ilyen dolgokkal továbbra is megbolygatni hagyni az 
eddig csendes békében élők vallási nyugalmát. 

Addig is azonban, mig az egyetemes gyűlésen 
ezen ügy tárgyalásra kerül, jó lesz bővebben megvi-
tatni a dolgot. Azután győzzön az igazság és méltá-
nyosság ! 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

— 9. közlemény. — 

103) A budapesti kir. magy. tudomány-egyetem al-
manachja. Rector Berger Ev. János. Dékánok : a hittud. 
karban Stancel Ferenc, a jog- és államtudományiban 
Kerkapoly Károly, az orvosiban Rupp Nep. János, a 
bölcsészetiben Kondor Gusztáv. Tanárok száma : a hit-
tud. karban rendes 8, tanárhelyettes 2, a jogtud.-ban 
rendes 17, magán 16, tanárhelyettes 1 ; az orvosiban 
rendes 15, rendkívüli 2, címzetes rendkívüli 9, helyet-
tes 1, magán 23, tanársegéd 19; a bölcsészetiben ren-
des 25, rendkívüli 4, helyettes 5, magán 37, tanitó 5, 
tanársegéd 6. Összesen: rendes tanár 65, rendkívüli 15, 
helyettes tanár 6, tanárhelyettes 3, magán 76, tanitó 5, 
tanársegéd 25. Az összes tanerők száma 195, tehát 
9-el több, mint az előző évben. Rendes hallgatók sz. 
a hittud. karban az első félévben 82, a 2-dikban is 
ugyanannyi; a jogi karban 1382, illetőleg 1315; az 
orvostud. karban 809, illetőleg 777; a bölcsészeti kar-
ban 383, illetőleg 329; gyógyszerészethallgató 185, 
illetőleg 181. Az összes rendes- és rendkívüli egyetemi 



hallgatók száma az i-ső félévben 3067, a 2-dikban 
2879. Az orvosi karban a zsidó vallású hallgatók száma 
majdnem annyi volt, mint a más vallásfelekezetüeké 
összevéve. A jogi- és bölcsészeti karokban pedig a 
zsidók számra nézve mindjárt a r. katholikusok után 
következnek. A helv. hitv. rendes- és rendk. hallgatók 
összes száma az 1 ső félévben 339, az ág. hitvallásuaké 
305, az unitáriusoké 7. 

104) A kir. József-műegyetem programmja. Rektor 
Dr. Szily Kálmán, prorektor Dr. Sztocek József. Déká-
nok : az egyetemes és műszaki chemiai szakosztályban 
Kriesch János, a mérnöki- és építészeti szakosztályban 
Hauszmann Alajos, a gépészmérnöki szakosztályban 
Nagy Dezső. Hallgatók sz. az i-ső félévben az egyete-
mes osztályban 291, a mérnöki szakosztályban 119, az 
építészetiben 10, a gépészmérnökiben 42, redkivűli 
hallgató 19, összesen 481 ; a 2-dik félévben a hallgatók 
száma 40-el megfogyott. A tanárok száma 60, kik közül 
27 rendes, 1 adjunktus, 11 magántanár, 2 rendkívüli 
tanitó, 1 repetitor és 18 tanársegéd. A jövő tanévben 
118 tantárgy fog előadatni, 1881. máj. 31-ig a műegye-
temtől 102-en nyertek oklevelet, 302-en pedig az okle-
véllel egyenértékű abszolutóriumot. 

105) A budapesti ref. papnevelő intézet rendes ér-
tesítőt nem adott ki, hanem a vizsgákra való meghívón 
közli a hallgatók névsorát. Igazgató Kovács Albert. 
Hallgatók sz. 55. 

106) A budapesti kereskedelmi akadémia évi jelen- I 
tése. Igazgató Lewin Jakab. Értekezés: Adalékok a 
nemzetgazdaságtan történetéhez, Dr. Földes (Weisz) 
Bélától. Hallgatók sz. 379, kik közül 297 zsidó, 60, 
r. kath., 11 ev., 8 ref., 3 gör. kel. Öt párhuzamos 
osztály. Az igazgató bizottság elnökének, Weisz B. F.-
nek arcképe ünnepélyesen lelepleztetvén, e nap emlé-
kére a közokt. miniszter az iskolai takarékpénztárak 
közül érdemeket szerzett tanitók játalmazására utalvá-
nyozott 1000 frtot 500 frttal megtoldá. Dr. Szili szem-
orvos, valamint több fővárosi iskolaban, ugy ez intézet-
ben is megvizsgálta a hallgatók látszerveit s arra a 
megdöbbentő tapasztalatra jutott, hogy a megvizsgált 
358 hallgató '/..,-ad része már rövidlátó, a többbi 231 
hallgatónak pedig több mint 73-ad része a rövidlátás felé 
vezető úton van. A tanárok közül irodalmi téren is 
működtek : Névy László, Dr. Földes Béla, Tóth Gábor, 
Dr. Koos Gábor, Dr. Barna Ignác, Jónás János és Nord-
heirn Gyula. Az isk. takarékpénztárba hat év alatt össze-
sen 11.160 frtot raktak be a hallgatók. 

107) A m. kir. tanárképző intézet gyakorló főgym-
nasiumának értesítője. Igazgató Bartal Antal. Érteke-
zések : Néhány óra a magyar nyelvi tanításból az V. 
osztalyban, Dr. Badics Ferenctől. Arany Toldijának is-
kolai tárgyalásához, Háhn Adóitól. A gyakorló taná-
rok száma 61, kik közül 12 rendes, 49 rendkívüli t a g ; 
40 tanképesitett, 21 vizsgalat alatt; 5 tudor; vallásra 
nézve 31 r. kath. 19 zsidó, 6 helv. h., 3 ág. h., 2 gör. 

kath. A gymnasiumi tanulók sz. 132. A lefolyt évben 
a négy páratlan számú osztály állott fenn. 

108) A szinészeti tanoda évkönyve a 17-dik tan-
folyamról. Főigazgató Mihalovich Ödön. Növendékek sz. 
év végén a drámai szakban 29, operaiban 33, összesen 
62. Az intézetbe való fölvételre 117-eti jelentkeztek, kik 
közül azonban a megtartott fölvételi vizsgán képzésre 
alkalmasnak csak 35-en találtattak. A nemzeti színház-
nak a tanoda tíz hónap alatt 3387 közreműködőt szol-
gáltatott. A nemzeti színházban jelenleg működő összes 
drámai személyzetnek több mint egy harmada már a 
tanodából lett szerződtetve. A drámai tanfolyamot a 
mult tanév végéig összesen 65-én, az operait 36-án 
végezték be, s azok ugy, mint emezek, kevés kivétellel, 
a színi pályán működnek. 

109) A budapesti VI. kerületi állami főreáliskola 
9-dik évi értesítője. Igazgató I lofer Károly. Értekezés : 
Az edényes virágtalanok rendszere, Dr. Borbás Vincé-
től. Tanulók sz. az év végén 470, kik közül 346 zsidó. 
Egy párhuzamos osztály. A fölvételre oly sokan jelent-
keztek a lefolyt tenév elején is, hogy 36 növendéket 
más intézetbe kellett utasítani. De azért a négy alsó 
osztály, mint minden évben, úgy most is túltömött volt. 
E bajon némi kép talan a 7-dik kerületben megnyitandó 
uj gymnasium fog segíteni. A tanárok közül irodalmi 
téren is működtek : Dr. Alexander Bernát, Dr. Beöthy 
Zsolt, Bodnár Zsigmond, Dr. Borbás Vince, Ilofer Ká-
roly, Landau Alajos, Müller József és Visontay János. 
A négy első helyen nevezett egyetemi magántanár. A 
6-dik osztály növendékei francia önképző kört alakí-
tottak. 

A ref. tanitók kívánalmai. 
(Vége.) 

A kívánalmak között általános érdekénél fogva 
kiváló helyet foglal el a tandíj kérdése. A tandíjnak a 
tanitó által személyesen való beszedése a tanítóra s vele 
együtt a tanításra nézve rendkívül hátrányos. () ilyen 
alkalommal izetlenkedésnek, nem ritkán becstelenitésnek 
van kitéve. De ez még csak hagyján 1 Sokkal több baj 
hárámlik magára az iskolára Tudvalevő, hogy télen, 
kivált faluhelyen, a tanitas rendkívül hézagos, mivel 
szegény szülők gyermekei ruhátlanság miatt nem láto-
gathatják az iskolát. Mihelyt kitavaszkodik, a gyermek 
libát, malacot őriz vagy szántani megy. Nyáron a szülők 
magukkal viszik őket dologra. Iine 1 az évn.-k 3 idősza-
kaban az iskolázás rendetlen s e miatt eredménytelen 
is. Még az ősz volna hátra ; legalább ezt kell megmen-
tenünk a tanításnak. Már pedig hogyan lehessen akkor 
az oktatás zavartalan, folytonos, midőn a szülők tandíj 
és párbérhozással néhanapján reggeltől estig nyugtala-
nitják a foglalkozó tanítót. Vájjon nem lehetne ennek a 
kellemetlenségnek elejét venni? Azt hisszük, legkönnyeb-
ben segítenénk a bajon, ha a tandíj beszedését a gond-
nok eszközölné, a kitől aztán a tanitó nagyobb részié-



tekben átvehetne. Utóvégre is a fizetés beszolgáltatásá-
ért az egyházi elöljáróság felelős. A tanitó tekintélyét 
és függetlenségét e tekintetben is meg kell óvnunk ; 
idejét az iskolától párbér és tandíjszedéssel vétek elra-
bolnunk. Különben is elég időt veszt el temetéssel, 
templomozással, jövedelmének nagyobb részét képező 
mezei gazdálkodással. A ki próbált a népiskolai tanitás 
nehézségeivel megküzdeni és ismeri a népoktatási tör-
vénynek az elemi iskolák iránt támasztott követelményeit, 
az igazat fog adni nekünk, midőn állítjuk, hogy a pár-
bérnek és tandíjnak a tanitó által való közvetlen besze-
dése az iskolázasra és a tanitó tekintélyére rendkivül 
hátrányos. 

A dolognak még más oldala is van. Ha a tandíj 
a tanitónövendék száma szerint fejenként vettetik ki s 
ennek következtében megtörténhetik, hogy pl. a tehetős 
gazda csak i véka gabonát fizet ; mig földhöz ragadt 
szegény 3 iskolás gyermeke után 3 vékára van kötelezve. 
Ez igazságtalan felosztás miatt a szegény vagy tartóz-
kodni fog gyermekét idejében iskoláztatni vagy legjobb 
akarata ellenére is hátrálékban marad a fizetéssel. Előbbi 
esetben a nemzet s közelebbről a hitfelekezet érdeke 
szenved; utóbbi esetben pedig az amúgy is sovány 
koszton tengődő tanitó károsul, ezért sem egyik sem 
másik körülmény nem óhajtandó. A népneveién nem sze-
mélyes, hanem nemzeti ügy. Azt a szegény apát, kinek 
legbecsületesebb iparkodása mellett is alig van betevő 
falatja, miért büntessük akkor, midőn gyermekeit a nem-
zet javára, az egyház erősbödésére, a legszükségesebb 
nevelésben kivánja részesíteni ? Mi súlyosbítsuk helyze-
tét, midőn atyai és hazafiúi kötelességének eleget tesz; 
gátot vessünk legszentebb törekvése elé, az által, hogy 
vállaira elviselhetetlen, terhet teszünk? Igen! legyen 
meghatározva, hogy pl. a tanitó 60 növendéke után 60 
véka gabonát kap ; ez összeget azonban a hivők birtok-
ardnylag fizessék az egyházgondnoka kezéhez. Ily évről 
évre változó elosztás mellett az erősbek gyámolitjak a 
gyengébbet; a gazdagok lehetővé teszik a szegénynek 
a nevelés áldásaiban való részesülést. Ha a népnevelés 
az egész nemzet ügye, miért ne kövessünk igazságosabb 
arányt, hiszen a szegény szülő e tekintetben hazafias kö-
telességének eleget tesz, midőn gyermekeit tőle telhetőleg 
igyekszik derék polgárokká nevelni; a gazdag teljesítse 
hazafias kötelességét e téren az által, hogy amazoknak 
erkölcsi és szellemi képzését, anyagi javai csekély részé-
nek odaadásával lehetővé teszi. A tandíjnak az egyház-
község tagjai által birtokaránylag való fizetés sokkal in-
kább vall keresztyéni szeretetre és hazafias érzületre s 
egyszersmind egyedali lehetséges módja annak, hogy a, fele-
kezetek által föntartott népiskolákban az általános tankö-
telezettség eszméje keresztül vitessék. 

A tanitói állomások betöltésének módja sem ma-
radhat tovább rendezetlenül. Jelenleg a tanitói állomások 
betöltése tulnyomólag nyilt pályázat mellőzésével, egy-
szerű meghívás utján történik. Hogy ez eljárás mellett 
személyes tekintetek miatt az iskolaügy kárára mennyi 

visszaélést követnek el, fölösleges mondanunk. Ma is 
igen gyakran alkalmaznak egyeseket oklevél nélkül; 
holott nyilt pályázat utján az illető állásra — ha a törvé-
nyes minimumnak megfelel — talán IOO okleveles, kü-
lömbnél külömb tanitó is ajánlkozott volna. Vájjon a ta-
nitói állás a maga nemében lényegtelenebb a lelkészi 
és más hivatalnál, hogy míg ennek betöltésénél a sza-
bályszerű képesítés elengedhetetlen ; amannál boldog 
boldogtalan a „hivatottak* számába jön. Nem tagadjuk, 
lehetnek esetek, midőn valaki formális képesítés nélkül 
is képes valamely tisztségre ; azonban a diploma mégis 
csak ér valamit s az értelmi osztály számára fenálló 
életpályák alapföltételét — sine qua non-ját — képezi. 
Miért tegyünk kivételt a tanitó életpályán, mely elmé-
leti és gyakorlati készültséget kiván ? Közös vagy állami 
népiskoláknál az elő nem fordul. Magasztos az önkor-
mányzat elve ; de ha alkalmazásával a közügynek kárt 
teszünk, önkormányzatra érdemesek nem vagyunk. 

Az academica promótiókat is a tanügyre nézve 
hátrányos intézkedések közé kell sorolnunk. Vájjon nem 
visszás dolog e az, ha szakembert mellőznek azért, hogy 
egy egy egyén, ki más pályára készült, jó csomó pénz-
hez jusson. Külömben ez intézkedés, mint egy letűnt 
kor maradványa kiveszőfélben van s valószínű, hogy 
maguknak az egyházaknak sürgetésére túlérett gyümölcs 
módjára nem sokára lehull. Szabadelvű felfogást tanúsí-
tana a zsinat, ha e roskadozó épülettől a népnevelés 
ügyét — melynek ugy is terhére van — megszabadítaná. 

A szünidő kérdése is figyelmet érdemel, mert ná-
lunk protestánsoknál ez is többféle. Országos népokta-
tási törvényünk értelmében az iskolai évnek 10, kivételes 
esetben faluhelyeken 8 hónapból kell állania. A polgári 
év kétharmadát vagyis 8 hónapot tehát minden arra 
kötelezett falusi gyermeknek iskolában kell töltenie. 

Vajon hányan felelnek meg e követelménynek ? 
Vannak ellenben oly helyek, hol túlzásba viszik a 

dolgot s törvényes szünidőt egyetlen egy napot sem 
tartanak s náluk a gyermekek attól fogva, a mint fel-
adták, 6 esztendeig mindennap mehet „a tudomány vá-
sárába.* Nagyon csalódnék, ki azt hinné, hogy ezen 12 
hónapból álló iskolai év a tanulóra nézve gyümölcsözőbb. 
Korántsem. Statisztikailag igazolható, hogy ezen 12 hó-
nap alatt a tanuló nem tölt több napot iskolában mint 
más vidéken 10 hónapig tartó év alatt. Mily lélek és 
testölő intézkedés ez tanítóra és tanítványra nézve egy-
aránt 1 Ily cifra állapot helyenként csak a zsidóknál 
fordul elő, kik tanítójukat nem is képzelik másként, 
mint éjjel-nappal gyermekek között élő egyénnek ; kü-
lömbség köztünk az, hogy a zsidó gyermek, ha 40 
órája van hetenként, azt valóban iskolában tölti. A pro-
testáns egyháznak e félszeg intézkedést tovább tűrni 
nem szabad ; mert sem lélektani tekintetből, sem orvosi 
szempontból nem engedhető meg, hogy a gyermeket 
még kánikulában is reggeltől estig iskolában ülni kény-
szeritsük. 

Legyen elég ez alkalommal a megjegyzésekb ő 1 



melyekkel azt akartam észrevétetni, hogy a ref. taní-
tóknak a zsinat elé terjesztendő emlékirata érett meg-
fontolás eredménye s méltányos és igazságos kívánsága 
a protestáns tanügy felvirágzása érdekében minden mü-
veit ember részéről a legmelegebb pártolásra érdemes. 

Dr. G. J. 

A sárospataki ref. akadémia tanrendje, az 
1881 82. iskolai év első felére. 

AJ A vallás- és egyháztudományi szakban : 
Mitrovics Gyula, rendes tanár, főiskolai lelkész, elő-

adja 1. Az erkölcstanbúi: az erkölcsi eszmék és erkölcs-
tan irodalmának történetét, hetenkint 3 órán. 2. A gya-
korlati theologiából: az egyházi szónoklattant, folytonos 
tekintettel a magyar prot. egyházi beszédirodalomra, 
irásmű-és szónoklati gyakorlatokkal összekötve, heten-
kint 5 órán. 

Warga Lajos, rendes tanár, előadja 1. Az egyház-
történelmet (a reformatio előtti korszak és a prot. egyház 
a 19-ik században), hetenkint 5 órán. 2. A symbolikát, 
hetenkint 2 óran. 3. A vallások összehasonlító ismertetését, 
hetenkint 3 órán. 

Nagy Gusztáv, rendes tanár, előadja 1. Az újszö-
vetség történetét, hetenkint 5 órán. 2. A bibliai vallástant, 
hetenkint 5 óran. 

Radácsi György, rendes tanár és ez évi szakelnök, 
előadja I. Az ó szövetségi Írásmagyarázatot (Jób, Zsoltá-
rok, Példabeszédek, Prédikátor, Énekek éneke), hetenkint 
3 órán. 2. Az újszövetségi írásmagyarázatot (a galatak-
hoz irott levél s az apostolok cselekedetei c. könyv 
megfelelő részletei), hetenkint 3 órán. 

V. Krüzselyi Bálint, akadémiai rendes tanár, elő-
adja : Az egyházjogot, hetenkint 4 órán. 

B) A bölcsészeti szakban : 
Orbán József, rendes tanár előadja : Az egyetemes 

történelmet (legújabb kor), hetenkint 3 órán. 
Szinyei Gerzson, rendes tanár és főiskolai könyv-

tárőr, előadja : A 16-ik század magyar irodalmának tör-
ténetét, hetenkint 4 órán. 

Bokor József, rendes tanár s ez évi akadémiai- és 
k ö z i g a z g a t ó , előadja I. Az uj-kori bölcsészet történetét, 
hetenkint 3 óran. 2. A képzőművészetek aesthetikáját, he-
tenkint 2 órán 

Radácsi György, akadémiai tanár előadja. A héber 
nyelvtant és a héber nyelv történetét, hetenkint 4 órán. 

Kun Pál, főiskolai rendes tanar, előad I. Francia 
nyelvtant, hetenkint 2 órán. 2. Angol nyelvtant, heten-
kint 2 órán. 

Buza János, főiskolai rendes tanár, előadja : Az ál-
latok és növények fontosabb életműködéseit, hetenkint 
2 órán. 

c) A jog- és államtudományi szakban : 
Emődy Dániel, okleveles ügyvéd, rendes jogtanár 

előadja I. A magyar magánjog rendszerét, hetenkint G 

órán. 2. A polgári peres és perenkivüli eljárást, heten-
kint 5 órán. 

Nemes Ferenc, rendes jogtanár, előadja I. A ma-
gyar büntető jogot, hetenkint 5 órán. 2. A magyar köz-
igazgatási jogot, hetenkint 5 órán. 

Szánthó Gyula, jogtudor, rendes jogtanár, előadja 
I. A római jogot, hetenkint 8 órán. 2. A bányajogot, 
hetenkint 2 órán. 

Ballagi Géza, jogtudor, rendes jogtanár, előadja 
I. A bevezetést a jog- és államtudományokba, hetenkint 
2 órán. 2. Nemzetgazdaságtant, hetenkint 8 órán. 

V. Krüzselyi Bálint, köz- és váltó-iigyvéd, rendes 
jogtanár, előadja I. Az osztrák polgári magánjogot, he-
tenkint 6 órán. 2. Az egyházjogot, hetenkint 4 órán. 3. 
Gyakorlati előadások (Practicumok), hetenkint 2 órán. 

Baczoni Lajos, államtudor, rendes jogtanar, ez évi 
szakelnök, előadja I. A magyar állam statisztikáját, 
tekintettel Ausztriára hetenkint 6 órán. 2. Az európai 
államok statisztikáját, hetenkint 2 órán. 3. Az állam-
számviteltant, hetenkint 2 órán. 

Orbán József, akadémiai rendes tanár, előadja : A 
magyar alkotmány- és jogtörténetet, hetenkint 7 órán. 

Bokor József, akadémiai rendes tanar, előadja : A 
jogbölcsészetet, hetenkint 2 órán. 

Kun Zoltán, orvostudor, főiskolai orvos, előadja: 
A törvényszéki orvostant, hetenkint 2 órán. 

T Á R C A . 
A munka kezdetén. 

IX. 
Sárkeresztúr, 1881. aug. 3. 

Kedves nagytiszteletű úr I 
Már emlitém futólag, hogy a téli időszak beálltával 

népszerű egyháztörténelmi előadásokat tartottam híveim 
számára a templomban. Talán nem lesz egészen érdek-
telen, ha elmondom : miként és milyen sikerrel ? 

Kedves nagytiszteletü úr is jól tudja, hogy a mi 
népünk a terhes mezei munkája bevégzése után a téli 
hónapokban többé-kevésbbé az édes semmitevés, a tét-
len nyugalom karjaiba veti magát, mintha Isten csakis 
a nyári napokat teremtette volna a munkára. Szellemi 
dologgal sem igen szokta magát elfoglalni, legalább a 
könyv- és újságolvasás tapasztalatom szerint még nem 
tartozik életszükségletei közé. Mennyire szükséges volna 
tehát e jó magyar néppel megkedveltetni azt a sokat 
emlegetett házi ipart s addig is, míg ez megtörténhet-
nék, — gondolám magamban — rászoktatni egy kis szel-
lemi munkára. Azt is gondolám, hogy predikálásunknak 
is több haszna lesz, ha kitérve kissé az igehirdetés meg-
szokott kerékvágásából, népünket az ismeretek más me-
zejére is elvezetjük, s nevezetesen szólunk előtte felfo-
gásához mért lehető legegyszerűbb nyelven : a rég 
mult idők s különösen egyházunk történelméről, s ezzel 



kapcsolatban kiterjeszkedünk az egyházi, községi és ál- í 
lami élet régi és jeles szervezetének ismertetésére, a tu- -
domany és művészetek vívmányaira, közben talán egy 
kis tárgyilagos politikára is, és figyelmeztetjük őt azon 
társadalmi mozgalmakra, melyek minden téren s igy az 
ipar és földmivelés térén is megindultak, s általaban 
leszállunk az ő mindennapi életköréhez, hol teljes rész-
letességgel elébe tárhatjuk mindazt, valami szellemi és 
anyagi jólétének emelésére szolgaihat, — miket azon-
ban a szószék magaslatáról elmondani nagyon közna- ! 

pias volna. 
Ezen és ezekhez hasonló szempontok vezettek j 

azon elhatározáshoz, hogy a már emiitett lelkipásztori 
működésen s a szószéken teljesitett igehirdetésen felül, 
lelkészi munkásságomnak ujabb s úgy szólván gyakor-
latibb tért nyissak, az altalános felvilágosodást nagy 
mértékben előmozdító s korunkban minden téren annyira 
szokásos felolvasások, népszerű előadások tartása által. Ez 
előadasok tárgyául pedig legcélszerűbbnek véltem fel-
venni az egyetemes egyhaztörténelmet, mint a mely 
gondolatom szerint, a híveket közvetlenebbül érdekli, 
nekem pedig bő alkalmat nyújt ugy az egyhaztörténel-
mi, mint egyébb valláserkölcsi és közhasznú ismeretek 
és igazságoknak a nép alsó rétegeiben való megismer-
tetése és terjesztésére. 

Mihelyt tehát a zordonabb idő beálltával földmí-
veléssel foglalkozó híveimre nézve a nagyobb munka-
szünet időszaka beköszöntött, értésére adtam gyüleke-
zetenmek, hogy csütörtök délutánonkint a templomban 
népszerű egyhaztörténelmi előadásokat fogok tartani s 
e kijelentésemhez képest előadásaim sorát mult évi de-
cember 9-én meg is kezdettem. A kíváncsiság — mert 
fajdalom, ez volt az indító ok — csaknem egészen 
megtölté a templomot mindenrendü férfi- és nő-közön-
séggel, feszült várakozás közt lesvén a történendőket. 
Elhangzott a „Jövel szent lélek Úristen®, mely után föl-
emelkedve ülőhelyemből a papi székben egy rövid al-
kalmi imát mondottam. Es aztán elkezdtem előadáso-
mat (ugyancsak a papi székben) s beszéltem egy teljes 
órán keresztül általános figyelem és érdeklődés mellett. 
Örömömet fejezvén ki a nagy részvét felett s jelezve 
par szóval ezen előadásaim által elérni óhajtott célt 
azonnal a dologra tértem. Egészen népszerű modorban 
röviden, de azért lehető alapossággal igyekeztem meg-
magyarazni hallgatóimnak először is, hogy mit értsünk 
e szavak alat t : keresztyén, egyház, történelem, továbbá 
honnan merítjük a történetet s ennek nagy mezejét 
hány részre osztjuk ? Szólottam, de természetesen kellő 
rövidséggel s a hallgatóság szükségeihez s felfogásához 
mérten azon ókori birodalmakról, melyek nevei az ó 
testamentumban minduntalan előfordulnak, de a melyek-
ről népünk vajmi keveset hallott: Assyria, Babilónia, 
Persia és a többi régi birodalmak történetéről. 

Messzire vezetne azonban előadásaim menetét ez 
alkalommal nyomról-nyomra kisérve, kellő világításba 
helyezni azon irányt és modort, melyet céljaim elérésére 

választottam. Legyen szabad azért eljárásom jellemzésé-
nél csupán a főbb vonásokra szorítkoznom. 

Az első előadás sikere a legszebb reményeket éb-
resztette föl keblemben. Azonban bármint igyekeztem is 
érdekessé és tanulságossá tenni ezen első előadást, a 
kíváncsiság ki lévén elégítve, az érdeklődés is meglehe-
tősen csökkent s már a második, s méginkább az azután 
következő órák folyton kevesebb látogatottságnak örvend-
tek. Ue a" kik óráról-órára megjelentek, annal odaadóbb 
figyelemmel hallgatták végig előadásomat. Rendesen, 
míg a hallgatóság gyülekezett, pár zsoltárverset énekel-
tünk s aztán tovább folytattam mesélésemet a hajdan-
kori népek, majd később a ker. egyház történetéről. 
Mellőzhetlennek tartottam ugyanis a Krisztus világraható 
fellépésének s ezzel kapcsolatban a ker. vallás és egy-
ház történelmének világosabb megértése s kellő mélta-
tása szempontjából rövid visszapillantást vetni az ókori 
ismeretesebb népekre is, különösen azokra, melyek Iz-
rael történetére befolyással voltak, s melyek vallási és 
mivelődési viszonyainak ismerete minden értelmes em-
berre s keresztyénre nézve tanulságos és szükséges. A 
perzsa birodalom, Phoenicia, Egyptom, valamint Görög-
ország és a római birodalom nevei sokszor előfordul-
nak ugy a bibliában, mint az egyházi beszédekben; a 
nép olvas és hall róluk, anélkül, hogy e nevezetes biro-
dalmak történetéről legkevesebbet is tudna. Jónak láttam 
tehát ezen ősrégi népek történetéből is mindazt, a mi 
gondolatom szerint híveimet érdekelhette, előadni és 
megmagyarázni s egyúttal minden lépten-nyomon pár-
huzamba állítani ama régi világot, a mi előhaladott ko-
runkkal, hogy igy a multak ismerete által nyújtott hasz-
not azonnal a gyakorlati életre is alkalmazhassam. 

Ezen most említett népek történeténél azonban 
sokkal fontosabb ránk nézve Isten kiválasztott népének, 
a zsidóknak történelme. De mert ennek ismeretét már 
föltételeztem híveimnél, elégnek tartám Zsidóország sor-
sát csakis főbb vonalaiban vázolni s áttértem azonnal 
Jézus életére s ezzel kapcsolatban aztán a ker. egyház 
történetére. És itt kedvező alkalmam nyilt azokat az 
eszméket s történeteket, melyekről prédikációnkban ren-
desen csak futólag s felületesen szólhatunk, úgyszól-
ván töviről-hegyire megmagyarázni s a legegyszerűbb 
emberre nézve is felfoghatóvá tenni. Elmondám Jézus 

! történetét röviden, józan történeti felfogással, de egy-
szersmind meleg, vallásos hangon. Szólottam az egyház 
alapításának körülményeiről, a főbb apostolok s az első 
keresztyének kitartó működéséről, lelkes buzgalmáról, a 
vallásos, és gyülekezeti életről s az egyház első szerve-
zetéről s annak fokonkénti fejlődéséről. A szenvedett 
üldözések rajzolása közben ki-kitértem a minket, magyar 
protestánsokat ért üldözésekre s mai küzdelmeinkre is, 
hogy az ősök példája által mi is hasonló áldozatkész-
ségre lelkesittessünk. 

Kedvező alkalmam nyilt továbbá megismertetni 
híveimet az evangéliumok s apostoli iratok keletkezésé-
nek történetével is: hogy azok becse s használatára 



nézve kellően tájékozva legyenek. S nem volt nehéz 
ezzel összefiiggőleg az értelmesebbeket a vallas szabad-
elvűbb felfogázi s több reform-eszmék iránt is figyel-
messé tennem, hogy ekkép előítéleteikről megszabadulva 
a haladás, az ujitas iránt elfogultak ne legyenek. 

Majd midőn a zsidóság politikai bukásáról s neve-
zetes törvénykönyvéről a talmudról szólottam, önként 
kínálkozott az alkalom : jelezni par szóval a külföldön 
folyó zsidó-üldözéseket s azon álláspontot, melyet e kér-
déssel szemben mi magyarok elfoglalunk, figyelmeztetve 
hallgatóimat a zsidóságnak ugy bűneire, mint követésre 
méltó erényeire. 

Ilyen modorban s csak a főbb pontokat érintve 
mentem végig a ker. egyház történelmének első kor-
szakán, vagyis N. Konstantinig. A mint e rövid ismer-
tetésből is kivehető, a történeti eseményeknek nem 
annyira rendszeres előadására, mint inkább azok tanul-
ságossá tételére törekedtem, amennyiben nem haboztam 
előadásom körébe mindazt belevonni, a mi, jóllehet a 
tárgyalt eseménynyel csak távoli összefüggésben volt, 
de népünk értelmi s erkölcsi nemesedésére s gyakorlati 
életére jótékony hatásúnak látszott. Sőt, az igazat meg-
vallva, ez egyháztörténelmi előadások főcélja épen az 
volt, hogy híveimet hétköznapokon is magam köré 
gyűjtve, legyen módom és alkalmam felvilagositólag, 
oktatólag hatni reájok mindazon dolgokban, a melyeket 
a szószéken nem tárgyalhatunk, a melyek helyes isme-
rete azonban népünk valláserkölcsi és társadalmi életére 
nézve nagyfontosságú. 

Ilyen nézetben lévén ez előadások természete és 
célja felől, az egyháztörténelem első korszakának be-
végzése után szabadságot vettem magamnak arra is, 
hogy híveimet külföldi utazásommal s nevezetesen a 
valláserkölcsi s tarsadalmi élet terén más nemzeteknél 
szerzett tapasztalataimmal megismertessem. Sőt felhasz-
naltam ez előadások altal nyújtott alkalmat arra is, 
hogy (rendesen az előadások végeztével) híveimet ada-
kozásra, valami közcél felkarolására, jóirányu olvasmá-
nyok (, Vasárnap*, Prot. árvaházi naptar stb.) megszer-
zésére s olvasására buzdítottam. 

Fajdalommal kell azonban bevallanom, hogy ezen 
egyháztörténelmi előadások iránt minden igyekezetem 
dacara sem sikerült nagyobb érdeklődést kelteni gyü-
lekezetemben. Az első egy pár óra még elég szépen 
volt latogatva, de már az ötödik előadásra vajmi 
kevesen (mindössze 15-en) jelentek meg. Hogy mi lehe-
tett ennek az oka , nem tudtam kipuhatolni, lehet, 
hogy bennem volt a hiba ; lehet, hogy sokat a kemény 
időjárás tartott vissza, vagy lehet, hogy népünk egyal-
talaban szükségtelennek tartja e szokatlan intézményt : 
elég az, hogy latva a hívek közönyét s nem akarván 
a dolgot erőltetni, az ötödik előadás végén kijelentet-
tem, hogy részvét hianyaban indíttatva érzem magamat 
előadasaimat ez idénre beszüntetni A mi azonban ezu-
tau történt, arra- sem voltam elkészülve. A jelenlévők 
meglepetve állották fel s őszinte sajnálatuk s a közöny 

feletti méltatlankodásuk kifejezése mellett hathatósan 
kértek a tovabb-folytatásra. Ez egyhangú kérésnek kö-
telességem volt engedni s azontúl valamivel nagyobb 
hallgatóság előtt tartottam előadásimat. 

Közbejött temetések miatt, dacara, hogy március 
24-én volt az utolsó előadás, mindössze csak 11 össze-
jövetelünk volt. Sok egyébb akadály is közremunkált, 
hogy a siker iránt táplált reményünk csak részben va-
lósulhatott. Mindamellett kishitűség volna elcsüggedni s 
letérni a megkezdett útról. Uj intézmények, uj szokások 
nehezen vernek gyökeret népünknél, de én nem hiszem, 
hogy a kitartást itt is siker ne kövesse. Csak bennünk 
ne hiányozzék a buzgalom, a törhetlen akarat, eljő az 
idő, midőn hitünk megmozgatja a köveket is. 

E hittel és reménynyel kezdek, ha Isten életem-
nek kedvez, jövőre is a munkához. 

Lé vay Lajos. 

Az egyházi magtárakról. 
PIrről a tárgyról e lapban többször volt már szó. 

De azért nincs az még korántsem annyira kimerítve, 
hogy arra vonatkozólag én is el ne mondhatnám néhány 
évi tapasztalaton alapuló észrevételeimet. 

Az egyházi magtárak alapítása elméletben igen 
szép, de nem életrevaló. Megmondom miért ? 

Mi szokott ugyanis a legtöbb esetben indoka 
lenni a magtár alapításának? Mindenek előtt, hogy az 
egyháznak oly állandó tőkéje legyen, melynek jövedel-
méből az egyház szükségei, ha csak részben is, fedezhe-
tők legyenek; továbbá, hogy a magtári tőke felszapo-
rodtával a hívek vállairól a teher levétessék, s az egy-
ház hivatalnokai a magtári tőkéből javadalmazhassanak; 
végre, hogy a magtár az egyház szegényebb tagjait az 
uzsorások lelketlenségétől megszabadítsa a mostohább 
években. Ezek azon indokok főbb vonásokban, melyek-
nek a magtárak létrejöttöket köszönhetik. Első tekin-
tetre úgy látszik, hogy ez okok bármelyike is elegendő 
arra, hogy ez intézmény minden egyházban felkaroltas-
sék, mert hiszen mindegyik az egyház jólétét, virágzását 
célozza. Ki volna pedig az közülünk, a ki ezt a legme-
legebben ne óhajtaná ?! Az egyháznak felvirágzását azon-
ban — határozottan ki merem mondani — az egyházi 
magtáraktól épen nem várhatjuk, s az emiitett indokok 
a kritikát nem igen állják ki. 

A magtárak mellett fentebb emiitett első ok még 
leginkább megállhat, bár ehez is fér néhány szó. A má-
sodiknak már ellene mond a gyakorlat, de még jobban a 
protestantismus szelleme ; a harmadik ok pedig határo-
zottan hamis. 

Hogy az egyháznak egy állandó tőkéje legyen, 
melyre minden körülmények közt batran számithat, kí-
vánatos, sőt szükséges, mert templomot, paplakot, isko-
lai épületet semmiből fenntartani nem lehet. S ha van 
magtar: van forrás, melyből a kiadások fedezhetők. 
Csakhogy jöhetnek olyan évek, midőn a magtári kamat 
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negyedrésze sem folyik be, vagy ellenkezőleg bő termés 
van, amikor befizetik ugyan a tőkét, de nincs, a ki ki-
vigye, mert mindenkinek termett, s mivel bő termés ide-
jén a gabona ára rendesen szállni szokott, az egyház 
szenvedi a kárt, a mely azt a szűk termés idején, tehát 
mikor a gabonának jó ara volt, kiosztotta. Most mit 
tegyen a begyűlt tőkével? Eladja? Akkor újra kezdheti 
a magtár alapítását. Vagy a magtárban őrizze, míg is-
mét egy szűk termés jő? Ekkor meg kellő gondozás 
mellett is ki van téve annak, hogy a gabona megrom-
lik, s ismét az egyház veszít. 

Látnivaló tehát, hogy az első argumentum ellen, 
mely a magtár mellett szól, sok kifogást lehet tenni. 

A másiknak — mint mondám — ellene mond a 
gyakorlat, s még inkább a protestantismus szelleme. 
Ellene mond a gyakorlat azért, mert ha a magtárból 
fizettetnének is az egyház hivatalnokai, ez is épen úgy 
az egyháztagokat terhelné, mint a lélek-búza. Tegyünk 
egy kis számítást. Ha a lelkész és tanitó a most szo-
kásos gabonaféléket a magtár kamataiból kapná, eliez 
oly tőke kívántatnék, melynek kamatja legalabb is 200 
pozs. mérőt jövedelmezne, melyből a lelkész pl. 120, a 
tanitó 80 pozs. mérőt kap. Tegyük a kamatot csak 
io^-tól i ra , ennek megfelelő tőke 2000 pozs. mérő. 
Most vegyünk fel egy 800 lelket számláló egyházat, — 
a mely pedig a vidéki egyházak közt a tekintélyeseb-
bek közé számitható, — itt minden lélekre esik a mag-
tári tőkéből 2 és pozs. mérő, egy 4 tagból alló csa-
ládra tíz pozs. mérő, ennek kamatja egy p. mérő, mely-
nél többet a régi íélek-búza-rendszer mellett sem igen 
fizetnek. Természetesen fennmaradna még itt a lélek-pénz, 
fa-pénz, közmunka s esetleg a bor kollekta. S még hozzá 
mennyi súrlódás, kellemetlenség, gyanúsítás s több e-
féle, épen nem az egyház és hívek épülésére szolgáló 
dolgok merülnek addig fel, míg a magtár 2000 mérőre 
felszaporodhatik s még sincs a hívek vallairól a teher 
levéve ; mert akár magtári kamat, akár lélek-gabona cí-
men fizessenek az egyház tagjai, az nem tesz külömb-
séget a végeredményben. Nézetem szerint, egy protes-
táns papnak nem is szabad kívánnia, annal kevésbé arra 
törekednie, hogy hívei a sine curát megszokjak, mert 
a kényelem saz ördög p á r n á j a I n k á b b az áldozat-
készséget igyekezzünk szilárdítani híveink lelkében, mint 
arról őket leszoktatni; mert bizony mondom, ha terhessé 
lesz nalok az anyagi aldozat, igen könnyen teherré vá-
lik a lelki áldozat is, s ezzel elősegítjük a vallásos kö-
zönyt. Ügy van az jól, hogy mindenik egyháztag érezze 
anyagilag is, hogy az egyház fenntartásában, az isten 
országa terjesztésében neki is' tényezőnek kell lennie, 
mert ez a tudat erkölcsi erőt, önérzetet önt lelkébe. Ha 
valami, úgy bizonyára a protestantismus háromszázados 
múltja fényesen igazolta eme közmondás valóságát: 
ereseit sub pondere palma. 

A harmadik argumentum, hogy t. i. az egyház 
szegényebb tagjait az uzsorások lelketlenségétől meg-
szabadítja a magtár, határozottan hamis. Az egyház 

kiveszi az uzsorások kezéből az egyháztagokat s maga 
uzsoráskodik rajtok. Ha a magtári kamat csekély, vajmi 
kevés hasznát veszi az egyház. A legtöbb helyen 2 p. 
mérő tőke után fizetnek a kölcsönvevők egy véka ka-
matot, tehát 25lltí-tólít, s még igy sem valami nagyon 
fényes az eredmény, pl. 200 p. mérő tőke után 50 p. 
m. kamat, melynek atlagos ára — feltéve, hogy több benne 
a búza, mint a szemét és konkoly — 225 f r t ; ilyen 
szerény kamatra pedig azt hiszem, szívesen szolgainak 
óz újabb kor emancipalt polgárai is a szegény megszo-
rúlt polgártársnak. Azután a szegény egyhaztagoknak 
nem is igen szívesen adnak a magtarból kölcsönt, mert 
nincs kellő biztosíték, e nélkül pedig a magtar igen 
könnyen csak fogalommá válik. 

Meglehet, azt fogjak némelyek mindezekre mon-
dani, hogy én is csak az árnyoldalát mutatom be a do-
lognak ; de kérem szívesen, 6 évi tapasztalat meggyőz-
hetett volna már a magtár fényoldalairól is ; sajnos, hogy 
nem győzött meg. 

Egyhazam mintegy 1000 lélekből áll; forgat éven-
ként 200 pozs. mérő tiszta búzát és 200 p. m. kukori-
cát, tehát összesen 400 mérőt magtárában; aránylag 
nem is sok, s mégis nagy teher a nép vállán ; Szíve-
sebben fizet meg bármely egyházi adót, mint a magtári 
kamatot, a mely nem egyéb kény szer adózásnál. Hogy 
meg ne történjék ugyanis az, a mit fentebb említettem, 
hogy bő termés idején befizessék a tőkét s ne legyen, a 
ki azt ismét kivigye: a mint egy közeli paptársam is 
tett a magtárral, csak olyanoktól fogadjuk el a tőket, 
a kiknél nincs egész biztonságban, a jobbmóduaktól 
nem fogadjuk el, sőt nolle-velle a bejött tőkét is a jobb-
móduaknak kell kivenni ilyen esetben; a kiknél t. i. 
kevesebb van, azokra az elöljáróság kiveti, a mit aztán 
azok nem igen köszönnek meg. 

Én épen nem üdvözlöm a magtárak felállítását 
úgy, mint hanyatlásnak indult egyházaink megváltó-
ját ; hanem első sorban az áldozatkészség, azután a 
munkakedv az, melyet híveink lelkében táplálnunk kell. 
Ez lesz szülője a buzgóságnak, az egyház iránti erős 
ragaszkodásnak, őszinte szeretetnek, a melyekből aztán 
ha várjuk egyházaink felvirágzását, csalatkozni nem 
fogunk. 

Ha már óhajtjuk — s ezt óhajtanunk is kell, — 
hogy legyen minden egyháznak biztos jövedelmi for-
rása : én részemről sokkal inkább ajánlom a földbir-
tok szerzését, mely bár munkával, de kevesebb kellemetlen-
séggel jár s emellett sokkal szilárdabb alap a magtár-
nak Nem hiszek oly kicsiny egyházat, mely képes ne 
lenne 10—15 hold föld megmunkálására, s habár a 
szántóföld ki is van téve az időjárás szeszélyeinek, 
de értéke mindenkor megvan s emellett ha okszerűen 
kezeltetik, egy termékeny év 2—3 évi silány termést 

"is képes kipótolni; szóval, Szerintem a földbirtok az egy-
háznák olyan jövedelmi forrását képezné, melyre min* 
denkor számolnia lehetne. A Gózon Gyula, 
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A Krisztus sírja. 

Köztudomás szerint van Jeruzsálemben egy t Szent 
Sír* nevezetű egyház, melyben a látogatóknak Krisztus 
állítólagos sírját mutogatják s ettől néhány méternyire 
van a kősziklában egy lyuk, melyben Jézus keresztfája 
volt felállítva. E szerint a kalvária és a sír, csekély tá-
volságra egymástól, egy templom kerületében vannak, 
benn a városban; de amely ma sokkal kisebb a Heró-
des idejebeli Jeruzsálemnél. 

A Szent Sír hitelességét minden időben kétségbe 
vonták azok, kiket nem vakítottak meg az előítéletek s 
kik a kérdést a történelem és tudomány világánál ta-
nulmányozták. 

De ha a Szent Sír, — melyet a katholikus és görög 
keresztyénség Konstantin óta tiszteletben tart, — nem 
hiteles, lehetséges-e feltalálni azt a sírt, melybe csak-
ugyan a Krisztus temettetett ? A palesztinai kutatások 
angol vezetője Conder szerint, — ki éveken át foglal-
kozott a tulajdonképeni Palesztina térképének elkészíté-
sével, — nemcsak nem lehetetlen, sőt — véleménye sze-
rint — ő meg is találta a valódi sírt. Nem állítja ugyan 
teljes biztonsággal, de minden felmerült hypothesis sze-
rint valószínűnek tartja. 

Fölfedezésének kiindulási pontja az a föltevés, 
hogy a nyilvános végrehajtások, a valódi kalvária helye 
az a tér volt, mely jelenleg »Megkövezés helye* név 
alatt ismeretes. E hely mellett Conder egy sírt talált, 
mely az egész környéken magánosan van; egy sziklába 
vájt sírt, melyet több jelből Heródes idejebelinek ítél, 
s véleménye szerint ez a Krisztus sírja. 

PC szerint az egész állítás arra a feltevésre van 
alapítva, hogy a , Megkövezés helye* : a kalvária ; de mivel 
ez megcáfolhatlanul bebizonyítva nincs, maradunk to-
vábbra is a hypothesis terén, s így jogosan vizsgálhat-
ják, ha van-e legalább valószínűsége annak, hogy a 
Conder altal felfedezett sír volna az, melybe Krisztus teste 
tétetett. PC végett menjünk a forrásokhoz s lássuk meg, 
hogy mit szólnak az egyedüli dokumentumok, az evan-
géliumok. 

Marknál nem talalünk erre nézve semmi útbaiga-
zítást ; ő csak annyit mond, hogy az arimathiai József 
megnyerte Pilátustól Jézus testét s ,helyhezteté cl kopor-
s ha, mely kősziklából vágattatott vala." (XV. 46.) Hol 
volt ez a sír? Kié volt? ICzekre nézve nem mond 
semmit. 

Lukácsnál sem találunk többet. O is mint Márk, 
egyszerűen elmondja, hogy a koporsó helyezteték a 
kősziklaba s csak annyit tesz hozzá : ^melyben még senki 
nem helyeztetett vala.* Nem világosit fel sem arról, hogy 
hol volt, sem arról, hogy kié volt a sír. 

Máté és János már világosabban, részletesebben 
szólanak ; de az a baj, hogy beszédjök nem vág össze. 
Arra nézve, hogy a sír minő helyen volt, János ezt 
mondja : tAzon a helyen pedig, a hol megfeszíttetett vala 

a Jézus, vala egy kert és a kertben uj koporsó, melyben 
senki még nem helyeztetett vala.* 

Máté nem mond semmit a koporsó helyéről, de 
határozottan megnevezi annak tulajdonosat. Ezt mondja : 
tArimathiai József helyhezteté az ő koporsójába, melyet 
kősziklából vágatott vala ki.* 

E két textus összehasonlítása és egybevetése sze-
rint, az arimathiai Józsefnek a varoson kivül egy kertjé-
nek kellett lenni, melybe egy sírt készíttetett, s mivel 
ez a kert határos volt a kalvai iaval, a sírba könnyen 
át lehetett helyezni Jézus testét. Minél fogva a görög 
római legenda így okoskodik : Mivel a kalvária és a sír 
egymás mellett voltak, mi azokat egy egyházba fog-
laltuk. Conder szintén így gondolkodván, azt mondja : 
, A megkövezés helye mellett, — mely szerintem a nyil-
vános végrehajtások helye, az igazi kalvária, — találtam 
egy magánoson levő sírt, mely Heródes idejebelinek 
látszik, tehát ennek kell a Krisztus sírjanak lenni.* 

Ámde a két szöveg egybevetése nem önkény-
szerii e, s nem inkább ellenmondás van-e közöttök ? 

Nem akarunk a felett vitatkozni, hogy a Máté és 
János evangéliumai mint történelmi okmányok, mennyi 
bizalmat érdemelnek. Az egyik az első századbeli pa-
lesztinai hagyományok foglalata ; a másik a második 
század közepe táján kiadott theologiai értekezés ; tehát 
az elsőnek mint történelmi okmánynak nagyobb érté-
ke van. 

De hagyjuk ezt a tárgyat, melynek megvitatására 
kötetek kellenének ; tartsuk magunkat egyszerűen a 
szöveghez, és lássuk, ha lehet-e- azokat egyesíteni, egy-
mással összezavarni, mint azt rendesen tenni szokták. 

Máté nem mond semmit a sír helyéről, 'de meg-
mondja, hogy az kié; János nem szól semmit a tulaj-
donosról, de megjelöli a sír hollétét. 

Máté nemcsak azt állítja, hogy ez a sír az ari-
mathiai Józsefé volt, hanem azt is, hogy azt a maga 
számára vágatta a kősziklába ; azaz, ez az ő sirja lett 
volna, melyet a gazdag zsidók szokása szerint előre 
megkészíttetett. 

Ha már most megfontoljuk egyrészről a Szent Sír-YÓ\ 
az egyház hagyományos állítását, másrészről Conder leve-
lét, melyben felfedezését előadja: arra a következte-
tésre jutunk, hogy Arimathiai József, azon a helyen csi-
náltatott magának sírt, melyen a nyilvános kivégezte-
tések szoktak lenni. 

Valószínű-e ez ? Nemcsak nem az, de határozottan 
ellene mond mindaz, a mit csak a zsidó fogalmakról, 
hitnézetekről, előítéletekről tudunk. 

Minden korban és tartományban a nyilvános ki-
végzési helyek becsteleneknek tekintettek. Ez az áta-
lános, mert természeti érzület különösen megvolt a zsi-
dók között. Hiszen előttük minden hulla megérintése 
tisztátalanná tette az embert. Tóbiás könyve, — mely 
valószínűleg kevéssel régibb a keresztyénségnél s mely 
tanuja volt az ezen korbeli zsidók érzelmeinek — leg-
több világot vet e kérdésre. Tóbiás kegyessége épen 
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abból állott, hogy eltemette a halottakat s e miatt 
vesztette el szeme világát is, mert e foglalkozása után, 
mint tisztátalan, nem mehetvén be hajlékába, kényte-
len volt az éjszakát kivűl tölteni. Bizton állithatjuk tehát, 
hogy a zsidók minden hullától, holt testtől iszonyodtak ; 
s ebből természetesen fejlett ki az az iszony, mit a ki-
végzési helyek iránt éreztek; s így a kálváriát is becs-
telen helynek tartották. 

Ezt így értvén, kisértsük meg számot adni arról, 
hogy minő körülmények között történt Jézus halála és 
eltemetése; próbáljuk meg magunkat e korba vissza-
képzelni, kilépvén modern fogalmainkból, keresztyéni ér-
zelmeinkből. 

Pilátus, Kajafás s Jézus mindenféle ellenségei, őt 
néplázitónak, forradalmárnak, gonosztevőnek tekintik ; 
halálra Ítélik, s az Ítéletet rajta akkor hajtják végre, 
mikor két más közönséges rablón. Több mint bizonyos, 
hogy a végrehajtás azon a helyen történt, a melyen 
szokott minden halálos itélet Jeruzsálemben végrehajtatni, 
azaz egy elátkozott, utált, becstelen helyen. 

Hát az az Arimathiai József miféle ember volt? 
Egy főfő személy, a Sanhedrin tagja ; szent Lukács 

^tanácsbeli-*nek mondja őt, mert nem ismerte Palesztina 
nyelvét, s előtte a római tanács >királyok gyülekezete* 
nagyságában állván, a római szenátorokhoz kívánta őt 
hasonlítani, s így nyújtani fogalmat e derék ember tár-
sadalmi rangjáról és állásáról. Józsefnek szabad bejárata 
volt Pilátushoz, a ki szerencséjének tartotta, hogy ezen 
főszemély kívánságát a Jézus teste neki adásával telje-
sítheti. 

Ez a József, ez a gazdag, tekintélyes, hatalmas 
ember, ki a zsidó arisztocratiához tartozott, vagyonilag 
és fajilag arisztokrata, ez a nemes, lovagias ember ma-
gának előre sírt készíttet. Hol ? A város melletti saját 
kertjében levő kősziklában vágat üreget, hogy egykor 
abba helyeztessék koporsóját. Tehát csak az a kérdés, 
hogy ez a kert közel volt-e a kálváriához, vagy épen 
határos volt-e azzal? Ez bizonyára nagyon valószínűt-
len. A gazdagok, a nemesek átalában nem szoktak 
holmi bélyegzett helyek mellé temetkezni, annyival in-
kább oda nem, a hol elitéltek szoktak kivégeztetni ; 
feltehető-e tehát erről a gazdag, előkelő zsidó főúrról, 
hogy a maga koporsóját a nyilvános kivégzések helye 
mellé kívánta volna tétetni ? Bizonyára nem. 

E szerint az bir legnagyobb valószínűséggel, hogy 
ez a kert jó távolra lehetett a kálváriától. 

Máté és János szövegeit tehát nemcsak összeegyez-
tetni nem lehet, sőt teljesen incompatibilisek azok. 
Vagy egyiknek vagy másiknak nincs igaza. A sír vagy 
magán a kálvárián volt, mely esetben nem ez a „Sze-
nátor* József készíttette azt a maga számára ; vagy ezé 
a Józsefé volt s akkor az jó messzire eshetett a becs-
telen kivégzési helytől. 

Mivel tehát a Conder által felfedezett sír azon 
sMegkövezés helye* mellett van, melyet ő kalváriának 

tart, nem lehet a Jézus testének sírja. Ezt a drága sírt 
kétezer év homálya fedi s valószínűleg örökre ismeret-
len marad előttünk. 

A Renaissance után 
Iletesy Victor, 

lelkész. 

R É G I S É G E K . 
A csepregi colloquium. 

Az eperjesi városi levéltárban, — melybe a pro-
testánsok üldözése alkalmával számos, a magyar protes-
táns és főleg az eperjesi ev. ág. hitv. egyházra vonat-
kozó érdekes adat került, — valószínűleg a kollégiumból 
való átvitel*J (némelyek talán, midőn az egész város 
evangelikus volt, már eredetileg oda való letétel utján) 
— a nevezett colloquiumnak 20 igen sűrűn irott lapra ter-
jedő egykorú leírása őriztetik. Ezen okmány, mint hitelt 
érdemlő tanú a nevezett ügyre nézve, megérdemli a 
protestáns közönség figyelmét, ennélfogva ismertetésül 
közöljük amaz okmány bevezető részeinek fordítását az 
alábbiakban. 

Az okmány jó állapotban őriztetett meg. Papirosa, 
valamint Írásmódja, nyelvezete és rövidítései tekintetében 
hű képviselője korának. Az okmány írója, illetőleg lei-
rója'. Mihalkó János eperjesi ev. magyar lelkész, Eper-
jes történetében nem ismeretlen egyén; ő az, a ki több 
műve és általában tudományossága által nem csekély 
hírt szerzett magának. Többek között nevezett levéltár-
ban egy folyamodványa is őriztetik, melyben arra kéri 
Eperjes város hatalmas tanácsát, szíveskednék a lélek 
halhatatlanságáról valószínűleg latin és magyar nyelven 
irott művének kiadását lehetővé tenni, pártfogolni. 

Még csak azt bocsájtom előre, hogy ezen okmányt 
én Lasztókay László kir. kath. főgymnasiumi tanár urnák, 
— a ki Eperjes monographiájának megírásán fáradozik, 
— társaságában másoltam le. 

Maga az okmány ismertetésül szolgálandó beveze-
tése és befejezése következőképen hangzik: 

„Chiepreghi Colloquium.* 
„A chiepreghi colloquiumnak története, mely tiszt. 

Sculteti Severin ur, a felső-magyarországi szabad város 
Bártpha lelkésze és tiszt. Beythe István, németujvári 
lelkész ur és azonfelül a rábamelléki egyházak superin-
tendense között, tekintetes és nagyságos Nádasdi Ferenc 
úr, Fogaras földének és "Oas- és Sopronvármegyék örökös 
főispánjának, kir. főlovász-mesternek és ő királyi szent 
felsége tanácsosának elnöklete alatt tartatott. Feljegyez-
tetett részben Horváth alias Stansith Gergely, azon idő-
ben Szepesvármegyének alispánja, részben az arra vá-

*) Az ev. egyház 16-ik és 17-ik századbeli anyakönyvei, emlék-
és jegyzőkönyvei pedig a r. kath. parochiára vitetvén, mai napig is ot t 
őriztetnek. H. J . 



lasztott jegyzők, u m. Beythe András, a superintendens 
fia, a surányi egyház lelkésze által maga a superinten-
dens úr részéről, és Ottó Dániel arnswaldi morva, a Ná-
dasdi ur szentkereszti birtokán levő iskolának rectora 
által Severin úr részéről, 1591. junius 3-kán.* 

Balról oldalt: ,Ezen Colloquiumot Mihalkó János 
küldi a bölcs és tisztes férfiúnak N. Mihály úrnak, ne-
mes Eperjes városa (inclitae Reipublicae Eperjensis) 
jegyzőjének, igen tisztelendő urának és pártfogójának-
Strázsa, a boldogságos szűz üdvhozó szülése 1591-ik évé-
ben, 10-ik szentháromság vasárnapján august. 8 kán a 
régi kalendariom szerint.* 

,Mi adott a Colloquiumra alkalmat?* (Occasio 
Colloquii). 

, Horváth Gergely Sculteti Severin urat, a ki a ke-
gyesen elhunyt tisztelendő s tudós Wagner Marton úr 
helyébe nemes Bártpha város közönsége altal lelkészül 
választatott, a Szepességről a túl a dunai részekre utaz-
tában magával vitte, még pedig a végből, hogy Severin 
úr Grátzban Styriában az előkelő evangélikusok tiszte-
lendő lelkészei által, előrebocsátott vizsgalat után, kö-
nyörgések, imák és kézrátétel által a lelkészek közé 
avattatnék, a mi, Isten segítvén őket utjokban és szán-
dékukban, a menybemenetel ünnepe után másod napon 
(mindkét kalend. szerint) a gyülekezet nagy részvéte 
mellett ékesen meg is történt. Grátzból visszatérőben 
nemcsak kötelességből és tiszteletből, hanem, mert Ger-
gelynek különös (tárgyalandó) ügye is volt Nádasdi úr-
ral, meglátogattak Nádasdi Ferenc urat, ki is őket szo-
kásos vendégszerető nyájassagaval kegyesen fogadta. 
Többek között arra kérte ugyancsak Nadasdi úr mind-
kettőjöket, hogy az ő birtokain levő egyhazakban né-
mely keresztyén vallási tanok felett keletkezett viszályt 
a superintendenssel eszközlendő békés, baratságos Collo-
quium utján kiegyenlíteni igyekeznének, segítenének. Ezek, 
bar — mint mondták — haza kellett volna sietniök, még-
is megígérték, hogy a nagyságos ur kérelmének engedni 
fognak, a mennyire nekik az £Tr megengedi, rövidke 
időre (ugy, hogy a Colloquium napja minél előbbre tű-
zessék ki). A mit Nádasdi ur különös örömmel fogad-
ván, megígérte, hogy rögtön küld és ír a superinten-
denshez, a Colloquiumnak az ó kai. szerinti junius 2-kán 
Chiepreghben való megtartása iránt. Ennélfogva pün-
köst másod ünnepén Rheces (Rec/.és) János urat, a maga 
Chiepregh városanak lelkészét előhivatván, bizonyos meg-
hagyással és levéllel Beythe István superintendens úrhoz 
küldötte. Az ezen dologról szóló levél tartalma, Nadasdi 
ur sajátkezűleg magyar nyelven irt eredetije szerint, most 
latin nyelvre lefordítva, szórul-szóra igy hangzott : 

Tisztelendő Úr etc. Uraságod emlékezhetik, hogy 
az elmúlt időben, mivel az Isten egyházában sok egy-
mással ellenkező magyarázatot észleltem : Gábor úr és 
Rheces úr által Urasagodat bizonyos megtartandó magán 
Colloquiumról értesítettem. Melyre a nevezett urak előtt 
Urasagod is késznek nyilatkozott. Most tehát, mivel ehez 

1 most időm és alkalmam ís van, az időt és a helyet 
Uraságoddal közleni kötelességemnek tartottam. Ennél-
fogva kérem Uraságodat, hogy jövő hét keddjén vagy-
is junius elsején a régi kai. szerint jelenjék meg Chiep-
regben. Holott is szerdán vagyis masodnap, a szent-
lélek vezérlése mellett a jó, igaz és kegyes vagyis Is-
tennek tetsző egyetértésről beszélhetünk és hatarozhatunk. 
Ugyanezt üzentem Uraságodnak élő szóval Rheces ur 
által. Higyjen Uraságod szavainak! Isten tartsa meg 
Uraságodat jó egészségben ! 

Ezen levélre szóról szóra következőleg felelt latinul 
a superintendens úr : Tekintetes és Nagyságos Ur ! Ke-
gyelmes Uram 1 Szolgálatomnak alazatos ajánlása utan 
Nagyságod kegyébe ajánlom magamat. Rheces és Tök-
vicz urak, a Jézus Krisztus egyházának Chepreghen papjai, 
Nagyságod levelét hoztak nekem s egyszersmind szóval 
is értesítettek engemet Nagyságod akarata és az Isten 
egyháza iránti kegyes érzetéről, a melyért Nagyságodat 
az Isten halmozza el javaival, adjon hosszú életet ér> 
minden tettéhez szerencsét ! Valóban semmi sem lehet 
a kegyesek előtt kellemesebb és Isten előtt kedvesebb, 
a testvérek egyetértésénél és az egyház igazságának 
Annalfogva Nagyságod kegyes parancsának engedel-
meskedni fogunk és a szt. háromság ünnepe utáni leg-
közelebbi 3-ik ünnepen este Chiepreghen leszünk. Nagy-
ságod, a kiket jelen lenni kíván, rendelje be. Mert mivel 
rövid az idő, én össze nem fogom hívhatni. Szeren-
csés jó egészséget kívánok Tekintetes és Nagyságos 
Uraságodnak. Kelt Németujváron, maj. 28. 1591. eszt. 
Tekintetes és Nagyságos Uraságodnak alazatos szolgája 
Beythe István prédikátor. 

A superintendens ezen levelét vévén Nádasdi úr, 
ezen levelet irta sajátkezűleg Horváth Gergelyhez : 
Nagyságos úr, tiszteletreméltó barátom! Üdvöt és 
szolgálatom ajánlását. Beythe úr mondott napon vagyis 
kedden Chiepreghbe jön. Nagyon kérem Uraságodat, le-
gyen jelen az napon, és hozza el Severin urat és Mik-
lós urat, társat. Ha ezaltal valamit mulasztana privát 
ügyeiben, halaszsza más napra, azt a legjobb Ur sok-
szorosan megtéríti Uraságodnak. Várom Uraságod eljö-
vetelét. Isten tartsa meg Uraságodat és vezérelje ide 
jó egészségben. Sárvárból, maj. 29. 1591. eszt. Szolgája 
és barátja Nádasdi Ferenc. 

Erre Horváth Gergely így felelt: Tekintetes és 
Nagyságos Ur 1 Különösen tisztelt Uram ! Üdvözletemet 
és szolgálatomnak ajánlását. Nagyságod harmadnapja 
irott levelét ma végre megkaptam. Holnap isten kegyel-

| méből útra kelünk úgy, hogy nemcsak Miklós úrhoz 
! jussunk el, hanem őt is magunkhoz véve, este Chiep-

reghben legyünk. Tisztelendő Severin úr Tekintetes és 
Nagyságos Uraságodnak szintén sok szerencsét kivan 
és velem együtt kéri az Istent, a ki Krisztusnak, Urunk-
nak felvett (emberi ?) természete szerint is mindeneket 
alávetett (az Ephesusbeliekhez I.), hogy az mindnyájunknak 
gondolatait és beszédeit igazgassa, hogy ezen egész 
megkezdett cselekvény a lelkek üdvére és a Krisztus 



(szorongatott) megzavart egyházának bőséges épülésére 
szolgáljon. Ámen. Jó egészséget kívánok Nagyságodnak 
úri nejével és kedves gyermekeivel együtt sok évekre, 
és kívánom, hogy legyen Isten vele bő áldásával a 
magasból. Kelt Fülesen, máj. 31-kén az ó (kalendáriom) 
szerint, 1591-ik évben. Tekintetes és Nagyságos Urasá-
godnak mindig (kész) szolgaja Horváth Gergely aliter 
Stansith.* 

(Vége következik.) 

Közli: Hörk József. 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

„Viktória." 
(Szegéni/leányoJc nevelő-intézete Svájcban.) 

Sajátságos és szép szokása az a svájci népnek, 
hogy mindenek fölé emeli a nevelésügy pártolását s 
felvirágoztatását. A fényes paloták lakóitól kezdve le a 
kunyhók birtokosáig, mindenik arra törekszik, hogy mi-
nél több iskolát, nevelő intézetet állítson föl. 

Eleintén csaknem egyoldalulag űzték ezt a fiuk 
nevelése tekintetében. Akadt azonban egy szatócs-fiu, 
Schnell Jakab, a ki Olasz-, Angol- és Franciaországban 
kereskedve, igen nagy vagyonra tett szert, s halálakor 
Párisban 674,336 frankot (336,168 frtot) hagyott vég-
rendeletileg azon célra, hogy szülő-kantonjában, a ber-
niben, a szegény leányok számára állítsanak abból 110-
velclét. A 78 éves koraban, gyermektelenül elhalt nagy-
lelkű öreg azt is kijelenté végakaratában, hogy az intézet 
forrón szeretett nejének emlékére ,,Victoria" nevet 
viseljen. 

A kanton, melynek felügyeletére bizta az allítandó 
intézetet, hamar megvásárolt Bern közelében egy 25 
holdnyi birtokot, s ezen, a célszerűen berendezett és 
ügyes vezetők kezére bízott intézetet 1864-ben megnyi-
totta. Kz időtől lankadatlan szorgalommal és ritka oda-
adással számos elhagyatott leánygyermek nyert és nyer 
itt nevelést és oktatást. 

A gyermeket 5 éven alól nem veszik fel s a már 
egyszer fölvettnek 16 éves koráig kell benmaradnia. A 
felvétel rendesen húsvét körűi történik minden tavasszal. 
A jelentkezés oly számos, hogy évenkint a 400-at meg-
közelíti. Eleintén ezeknek igen kis része juthatott be, 
minthogy az intézet csak 100 növendékre lett alapítva; 
de a vagyon 10 év alatt annyira szaporodott, hogy 
most már több is felvétetik. A tanulmányok elemeitől 
kezdve, a legfelsőbb népiskolákban taníttatni szokott 
tudományokig, mindenre oktatják a növendékeket. A 
főgond azonban abban Öszpontosul, hogy jó családanyá-
kat, munkával és szorgalommal tisztességesen élni tudó 
nőket neveljenek. Különösen vigyáznak arra, hogy a 
fejledező kicsinynek körét meghaladó vágyai, elérhetlen 
ábrándjai sem itt az intézetben, sem majd künn, az 
életben ne keletkezhessenek. Mindenikkel megértetik 

azt, hogy belőle egy egyszerű szolgálattevő személy, 
gazdasszony, kulcsárnő, könyvvivőnő- vagy mas ilyen 
lesz. És gondoskodva van arról is, hogy Viktória neve-
lési rendszere ellen még azt se vethesse senki, mit leg-
több intézet ellen nem alap nélkül mondanak, hogy t. i. 
nincs benne családiasság. 

A gyermekeket családokba osztják be. Egy család-
ban legfeljebb 12 tag van. P>lén a családanya, egy ne-
velőnő áll s aztán jönnek sorban a kisebb-nagyobb 
lánykák. Minden családnak külön lakosztálya, külön há-
ló-, evő-, dolgozó- és mosdó-terme van. A gyermekek 
maguk ügyelnek ruhadarabjaik rendben- és tisztán tar-
tására. Meghatározott óra szerint kelnek, esznek, dol-
goznak, játszanak, és fekszenek. Legtöbb idő fordíttatik 
a kézi munkák tanítására. Öröm nézni, a mint egy pici 
asztalnál — természetesen a családanya felügyelete mel-
lett az 5—6 éves leányka, harisnyáját köti, ruháját varrja, 
vagy bábujára szabogat. 

Különös, hogy azon szeretet, melylyel mindenik 
növendék a családanya iránt viseltetik, az intézetben 
levő egyetlen férfiú, az igazgató iránt is csakúgy meg 
van bennök. 

Van tehát a háznál apa, és vannak anyák, kik a 
családiasságot nemcsak mutatni, de valóban gyakorolni 
is tudják a lánykák iránt. Megjegyzendő, hogy család-
anya, vagyis nevelőnő csakis kiválóan hivatott ifjú ha-
jadon lehet. 

A nagyobb növendékek mezei munkával is foglal-
koznak, ugy hogy ott jártamkor is a szántásnál, igaz-
gatójuk mellett hárman segédkeztek ; egyik az ekét tar-
totta, a másik az igavonó barmot hajtotta, a harmadik 
vezette, míg az igazgató körültök járva egyet-mast ma-
gyarázott. A birtokon szerte-szét ástak, kapáltak, gereb-
lyéztek, utat egyengettek; szóval mindenik lelt végezni 
valót 

Munka végeztével a családtagok házaikba térve, 
áhítatos ima után egyszerű, de égészséges étkezéshez 
fognak, melyet hetenkint felváltva készít két-két növen-
dék a nagyobbak közül. Az imádkozás este és reggel 
elmaradhatatlan Az öltözködésnél ugy, mint a vétke-
zésnél a nagyobb segiti a kisebbet, mint az testvérek-
hez illik. 

Amikor én ott jártam, 8 család volt az intézetben, 
köztök egy francia, melynek növendékei jobbára a berni 
Oberlandból s a Jura-hegyek közül valók voltak. Hogy 
a valláskülömbségnek is elég legyen téve ; ujabb időben 
a Victória egy katholikus vallástanitót is alkalmazott, a 
ki külön órákban ugyan, de egészen az intézet szerve-
zete és utasításai szerint, tanit. 

Nem lehet említetlenül hagynom az intézetben 
tartatni szokott kedélyes családi ünnepeket sem. Kiváló 
ezek között az aratási-, az alapítási-, és mindenekfelett 
a karácsonyi ünnepély. Dobogó szívvel várják azt a nö-
vendékeknek nemcsak kicsinyei, hanem nagyobbjai is. 
S ha elérkezett a várva várt est: zsibongva gyűlnek 
egy közös nagy terembe. 



Mikor itt az ünnep fontosságát és jelentőségét el-
beszéli nekik a házi atya ; mikor az Istent dicsérő éne-
keket elzengik : felnyílik egy mellékszobácska ajtaja. A 
közepén fénylő viasz gyertyákkal és apró ajandékokkal 
megrakva ott áll a karácsonyfa, amely körül minden csa-
ládnak egy asztala is van telve ajándékokkal. Lélek-
emelő látni, hogyan sürög-forog mindenik gyermek a 
nevével megjegyzett tárgyat feltalalni, s hogyan örül, 
midőn az által egy régi vágyát látja teljesítve. A csa-
ládanyák ugyanis ellesik minden leányka kívánságát s a 
lehetőségig azt elégítik ki. Igy eszközlik aztán, hogy az 
idejutott árva még e tekintetben is meglelje a szülői 
gyöngéd szeretetet. 

A növendékekért 20—30 frtnyi Összegecskét is 
kell fizetni évenkint a Viktóriaban. A ki azt egyáltalán 
nem tehetné, azért illető községe, vagy maga a kan-
ton teljesíti. A kiválóan szép kézimunkát is pénzzel ju-
talmazzák. Az igy begyült összeget a házi atya takarék-
pénztárba teszi, s ekkép történik, hogy ez alapból min-
den leánynak 3—400 forint adatik kezébe, mikor az in-
tézetből megválik. 

Hosszadalmas volna mind elmondani azt a sok 
szépet és jót, ami a Viktória intézetet jellemzi. Elégsé-
gesek a mondottak is mar arra, hogy hazánk komolyan 
gondolkozó félfiainak és nőinek figyelmét felhívjak e ne-
mes intézményre. 

Előkelőbb növeldéink hala istennek, ha nem nagy 
számmal is, de imitt-amott már vannak. Olyat azonban 
mint a Viktória Svajcban, nagyon keveset ismerek. Pe. 
dig azon sok szerencsétlen ifjú szívet, melyek ritkán 
önhibajokból, de legnagyobb részt elődeik hanyagságá-
ból vagy a sors szeszélye miatt jutnak végveszélybe, csakis 
ama derék intézmény altal lehetne biztosan és alaposan 
megmenteni. Kétségtelen, hogy az országban 5 — 6 
ilyen intézet a koldulók és elvetemültek számát is tete-
mesen csökkentené. 

I is ki Krüzselyi B. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Décsei Karoly nagyenyedi ref. 

hittanár ebbeli állasáról lemondott. Híven és buzgón 
szolgált sok ideig, de azért nem tart igényt se végki-
elégítésre, se nyugdíjra. — M. hó 28-án szentelték föl 
Kelemen Alhert marosszentkirályi unitárius papot maros-
köri, Lőji Aron bölöni papot sepsi-miklósvarköri espe-
ressé. — Hall a Károly bukaresti segédlelkész hidalmási, 
Benedek Lnjos sepsiszentgyörgyi osztalytanitó a széki 
egyházmegyében bú/.ai, Jancsó Lajos erdélyi püspöki 
titkár marosujvari lelkészszé választatott. 

* Zsinati választások. A dunántúli egyházkerület-
ben, mint nekünk írják, megválasztattak : rendes képvi-
selőkul, egyházi részről : László József, Csonki Ferenc, 

Kórmendy Sándor, Ydlyi Lajos, Pály Lajos, Horváth 
Mihály • világi részről : Beöthy Zsigmond, gr. Gyürky 
Ábrahám, Molnár Béla, Bázmándy Lajos, 1 éghely Dezső, 
Chernel Ferdinánd; pótképviselőkiil, egyházi részről: 
Jókat/ Lajos, Stettner Ignác, Czilce Lajos, Begedi István, 
Barthalos Mihály, Máté Lajos, világi részről : Szeless József, 
Jókay Károly, Csépán Ant l, Szabó Kálmán, Yághó János, 
Konkoly Gyula. Tisza Kálmán főgondnokot, akadalyozta-
tása esetén Beöthy Zsigmond legfőbb itélőszéki biró és 
egyh. ker. főjegyző helyettesítendi. — A tanári kar ré-
széről rendes képviselőkül: Antal Gábor és Bocsor Ist-
ván ; pótképviselőkül : Szilágyi József és Karsa István. 
— A dunamelléki egyházkerület főiskolái részéről rendes 
képviselőnek választatott Kovács Albert theologiai tanár és 
országgyűlési képviselő, pótképviselőre uj szavazás ren-
deltetett el. A gymnasiumok részéről mind a rendes-, 
mind a pótképviselőségre uj szavazás lesz. 

* A sárospataki főiskolában, mint nekünk írják, 
f. hó 6-án d. e. 9 órakor nyittatott meg az 1881/2-ik 
uj iskolai év. A főiskola templomaban, a nagyszámú ta-
nuló ifjúság mellett, ott láttuk a tanügyi bizottság több 
tagjait, u. m. Hegedűs László világi- és Prágay Lajos 
egyházi algondnokot, Béky S. kassai lelkészt stb. Ott 
volt a tanárikar és ott számos szüle is. A „Jövel szent 
lélek ur isteni® eléneklése után Mitrovics Gyula főiskolai 
pap lépett a szószékre s egy szép imában kérte tanin-
tézetünkre az ég minden áldását. Kérte, hogy az a gond-
viselő isten, a ki a tudományok e csarnokát negyedfél 
századon át megtartotta, virágoztatta, tartsa és virágoz-
tassa ezutánra is. A megható ima után Bokor József ez 
idei közigazgató állott fel s figyelmeztette az itjuságot, 
hogy ez uj évben is legyenek jó erkölcsüek, jó tanulók 
s hasznos mulatságokkal foglalkozók. Felhozta, hogy a 
mint a főiskola mindent megtesz a rend, kényelem és 
csinosságért, szóval az ifjúság érdekeiért, ugy tegyenek 
meg az ifjak is minden tőlök telhetőt iskolánk ősi jó 
híréért, nevéért. Olyan ez a íőiskola — monda — mint 
a paradicsom. Tele van jóval, széppel, nemessel, melyet 
a belépő mind igénybe vehet; de ott áll őrként a tör-
vény is a maga szigorával, hogy kitaszítsa vagy lega-
lább sújtsa a rend- és erkolcsrontót vagy gonoszban 
foglalatoskodót. Aztán áldást kívánt a tanügyi bizott-
ságra, tanárokra, tanulókra és hazára s az uj iskolai évet 
megnyitottnak nyilvánította. Az előadások a gymnasi-
umban azonnal megkezdettek, az akadémián két napig 
még a beírások történnek s 8-án ott is elkezdetik a rend-
szeres munka. Eddig 600 ifjú íratta be magát. Ebből 
500 a gymnasiumra, 100 az akadémiára esik; de kivált 
az akadémiában, még bizonyára számosan lógnak fölvé-
tel végett jelentkezni. 

* A gömöri egyházmegyéből arról értesítenek, 
hogy a f. év és hó 6-ik napjan Tornallyán tartott egy-
házmegyei közgyűlésben esperesül a lemondott Török 
József helyére Nagy Bál tornallyai lelkész és tanácsbiró, 
segédgondnokul, az elhunyt Ragályi Nándor helyére 
Ragályi Gyula világi tanacsbiró, egyházi zsinati pótkép-



viselőül Töröl- József, világi pótképviselőül pedig Ragályi 
Gyula valaszlattak meg, utóbbi azonban épen a zsinat 
összeülése idején ráváró magán teendői miatt az iránta 
nyilvánult bizalmat el nem fogadván, a világi zsinati 
pótképviselőségre e. megyénk ujolag szavazást rendelt 
el, a szavazatoknak espereshez beadására f. évi szept. 
28-ik napját tűzvén ki. Nagy Pál esperesül azonnal feles-
kettetett s programmszerű beszéddel székét el is fog-
lalta, Ragályi Gyula elválasztott segédgondnok azonban 
gyűlésünkön jelen nem lévén, felesketése a jövő tavaszi 
közgyűlésre halasztatott. Gömöri ref. egyházmegyénk 
elnöksége tehát megújult. A régi, tapasztalatokban gaz 
dag és buzgó férfiak helyére ifjabb, azonban nem ke-
visbbé buzgó és jó akaratú férfiak léptek Virágozzék 
elnökségök alatt egyházmegyénk, nekik pedig adjon az 
ég erőt és türelmet díszes, de sok teherrel járó hivata-
luk viselésére. 

* Az iskolai év megnyi tása a pesti ref. középta-
nodaban s a theologiai tanintézetben f. hó 5 ik s illetőleg 
6-an ment végbe ; amazé a templomban , emezé az 
egyház üléstermében; s mindkét helyütt Isten lelkének 
és kegyelmének segitségül hivása mellett, s Török Pál 
püspök úr buzdító, lelkesítő beszéde kíséretében. Mind-
két intézetnél örömmel tapasztaltuk már a megnyitás 
alkalmával a szüléknek s illetőleg az ifjaknak ezen in-
tézetek iránti bizalmát s ragaszkodását, ha ugyan a 
tanulók létszámának folytonos növekedéséből arra kö-
vetkeztetnünk lehet. A középtanoda 8 osztályába be-
íratott növendékek száma 435, s ezeken kivül vagy 
húszan visszautasítattak , annyira túlnépes lévén egy 
némelyik osztály, hogy ezeket már nem lehetett fel-
venni ; a theologiai tanintézetbe felvettek száma 52, 
ennyit engedvén az intézet anyagi ereje felvenni. Vagy 
12-en, közöttük néhány kitűnő érettségi bizonyitványú 
is, a felvétetés iránt benyújtott kérelmével visszautasít-
tatott, miután az emiitett létszám mellett is, mintegy 
500 frtot kénytelen az intézet ezen iskolai évben is 
lakasdíjul kifizetni. Örömmel tapasztaltuk ezenkívül, hogy 
a rend és pontosság nálunk magyaroknál és protestán-
soknál is mindinkább kezd meghonosodni. Hajdanában 
az iskolai év megnyitása után két-három hétig is hullá-
roztak be a növendékek, most a beiratási idő s a tani-
tások megkezdése nemcsak papíron tűzetik ki az illető 
napokra, hanem tényleg is úgy van, s 7-ikén már 
mindkét intézetnél megkezdődtek a rendes tanítások. 

* A pápai helv. hitv. főiskolában, ugy a theolo-
giai, jogi szakban, mint a tanitóképezdében és a gym-
nasiumban a jövő 1881/2 tanév october 4-én nyittatik 
meg. Az ezt megelőző 4—5 nap, a beiratások magán, 
pót- és a ha szükséges, érettségi és jogtudományi vizs-
gák tartására fordíttatik. A főiskolai igazgatóság. 

* A tápi ref. egyházat, — melyről ép múlt szá-
munkban volt közölve, hogy a lelkészi díjminimumot 
nem akarván biztosítani, a pápai egyházmegye által 
affiliáltatott Mező-Örshöz, — nagy csapás érte A múlt 

hó végén ugyanis csaknem az egész faluval leégett a 
ref. templom és iskolaépület is. Az oltásban és a men-
tési munkálatokban különösen kitüntette magát Vida 
Péter, pázmándi ref. lelkész. Ö mentette meg a ref. 
egyház anyakönyveit is. A leégett egyházi épületek 
biztosítva voltak. 

* Luther mint kath. szent. A Goniec Vielk. című 
lengyel lap arra inti földiéit, hogy német aláirásu szent 
képeket ne vásároljanak, mivel sokan, kik német irást 
olvasni nem tudnak, annak a veszélynek teszik ki magu-
kat, hogy oly személyek képét vásároljak meg, kik nem 
is szentek. Ily eset történt nem rég Oborzysk búcsújáró 
helyen, hol egy lengyel asszony szent Bálint képét akarta 
megvásárolni s egy nagyon kegyesnek látszó férfi képét 
vasarolta meg, kiről azt hitte, hogy szent. Otthon is a 
»szentképet * a szoba falára akasztotta s naponkint imád-
kozott hozzá De hogy az imának nagyobb foganatja 
legyen, elvitte egyszer a képet a paphoz, ki ámulva 
olvasta a ,szentkép* alatt e nevet: ,Dr . Luther.* 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz. prot. árvaházra : Tatay Imre székes-

fejérvári ref. lelkész 5 frt., mely összeghez a követke-
zők járultak: maga a nevezett lelkész 1 frt 50 kr., 
Pálfy Károly, Balog Lukács, Bossányi Endre, Piski 
László, Boross Mihály, Orbán Károly, Piski Zsigmond 
50—50 kirak (Az adakozók névsorával együtt a neve-
zett lelkész ur beküldte hozzánk az általa írt adakozási 
felhívást is, mely így hangzik : Jól lehet egyházunk 
helyi érdeke, a tervezett uj iskolaépítés előttünk áll, 
egyes vidéki jóltevőktől várható segély mellett a gyüle-
kezet egyes tagjai áldozatkészségére utalt terhével még-
is két rendbeli és olynemü jótékony célra adakozni 
hivatott íel egyházunk a többi hitrokon egyházak sorá-
ban esperesi körlevélben, mely kegyeletre méltó célo-
kat saját helyi érdekünk előtérbe állítása mellett is a 
segélyezésre kijelelésből kihagyni egyházunk tekintélyé-
nek sérelme nélkül lehető nem volt. Egyik segélyt 
igénylő a budapesti országos prot. árvaház, melyben 
szülői ápolást nélkülöző és segély hiányában elveszendő 
árvák nyernek teljes ellátást és prot. hitfelekezeti nevel-
tetést, és kik között már gyülekezetünkből is felvéve 
gondoztatik két árva gyermek. A másik segélyre jogo-
sított cél, egyházunk első rendű büszkeségének, már 
csak néhai Révész Imrének, egyházi irodalmunk kitű-
nőségének és önkormányzatunk védelmében bámulatos 
kitartással és bölcseséggel küzdött férfiúnak megörökí-
tendő emléke. Mindkét jótékony célt ajánlom a mélyen 
tisztelt hitrokonok pártfogó kegyébe* stb.) 

Szerh. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tutajdoaos ; J D r . ZE3a21a,gü ZLv£®r. DEUTSCH M.-íéle művészeti intézet Budapesten. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

E l ő f i z e t é s i d i j : Hirdetések dija: 
Helyben h á z h o z h o r d á s s a l s vidékre p o s t a i k ü l d é s s e l 1. h a s á b o s pe t i t so r t ö b b s z ö r i b e i k t a t á s á é r t 

f é l é vre 4 f r t 5 0 k r . , egész é v r e 9 f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 5 kr . , egysze r i é r t 7 k r . s o r j a . — B é l y e g d i j 

k i r . p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . k i i lön 3 0 k r . 

Teljes számú példórnyokkal mindég szolg-áLltLeL"txxn.k:. 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

K I A D Ó - H I V A T A L_ : 
IX. ker. Kinizsy-utca 29. sz. I. Rm, 

U^pAzon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök 
lejárt, annak megujitására felkéretnek. 

A kereszteltek anyakönyvezésére vonatkozó 
miniszteri rendelet. 

Egy éve mult, hogy a m. kir. vallásügyi minisz-
ter úrnak 1880. aug. 16. 22065. sz. a. kelt s aprót, 
lelkészi karnak oly sok kellemetlenséget okozó 
következő rendelete napvilágot látott: Az anya-
könyv vezetésével megbízott közegek szigorúan 
köteleztetnek a kereszteltek bejegyzésénél, külö-
nösen az előttük ismeretlen szülék gyermekeinél, 
amazok házassági bizonyítványát bekövetelni. 

Egy éve mult, hogy e rendelet megjelent s 
ez egy év alatt nagyon sok, a törvényt tisztelet-
ben tartó lelkész tapasztalhatta, és minden bi-
zonynyal tapasztalta is, mint ezt Lévay Lajos 
barátomnak e lap 33-ik számában megjelent nagy-
érdekü leveléből is olvasom, — hogy mily nehéz, 
sőt a legnagyobb kellemetlenséggel járó feladat 
e rendeletnek teljes mértékben megfelelni. Mert 
vagy teljesitem, vagy nem. 

Mindkét esetben dilemmába esem. Ha teljesi-
tem, az a kivel szemben érvényesíteni akarom, 
ilyen mentséggel áll elő: ^Urain, szegényebb va-
gyok mint a templom egere; mint cseléd a har-
madik vármegye túlsó széléről jöttem; a nagy 
munkaidőben legalabb is három napom elvész 
s az a három nap két heti téli élelmemet fele-
mészti; hátha mig oda járok, meghal a gyermek 
keresztség nélkül, el tudná azt a lelkén viselni 
tiszt. Uram. r* S hányszor kell ily szívfacsaró pa-
naszokat hallani a lelkésznek, kivált oly helyeken, 

hol nagy-sokszor a legtávolabbi vidékekről oda 
sereglett cselédekkel betöltött uradalmak által 
van körülvéve az anyaegyház, mint Fehérmegyé-
ben majd mindenütt, pl. Bogárdhoz több mint 
20 puszta tartozik. 

Már most mit tesz a lelkész ? Nem hallgatja 
meg a rimánkodó szavakat s hidegen a törvényre 
utal: Mást nem tehet. A törvény, törvény. Es 
mikor a törvényt betölti, ugyanakkor saját bé-
kéjét és nyugalmát áldozza fel. Mert ne tessék 
ám hinni, hogy az a szegény, kit a harmadik, 
vagy isten tudja hányadik megyébe küldök es-
ketési bizonyítványért, egyszerűen megelégszik 
azzal, hogy a törvény kívánja, tehát ugy kell 
lenni. Korántsem. Hanem a legelső embernek, ki-
vel találkozik, elmondja: , látott már komám ilyen 
embert, mint ez a mi papunk? ezt meg ezt ki-
vánja; hiszen máskor se volt ez igy, nem is hi-
szem, hogy a törvény parancsolná, hanem csak 
ők fundálták ki, hogy a szegény ember azért is 
fizessen/ És ha ez atyánkfia oly korifeus, kit 
egyszer vagy máskor hibáira figyelmeztettünk, 
bizony keservesen kell lakolnunk törvény melletti 
buzgalmunkért. 

De hagyján, ha még csak békénk és nyu-
galmunk esnék áldozatul. Az idő nagyon jó or-
vos, begyógyitja a legfájóbb sebeket is De nem 
megeshet-e az hogy az elkeseredett apa, a helyett 
hogy bizonyítványért menne, igy szól: Jól van 
tiszt, uram, majd megkereszteli a plebánus bi-
zonyítvány nélkül is.< És igazat mond. A plebá-
nus megfogja keresztelni bizonyítvány nélkül is, 
mert az apa kívánja, mert a gyakorlatból tudja, 
hogy azért büntetés nem éri. S mig mi a tör-
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vényhez alkalmazkodva fájó szívvel látjuk, miként 
lesz megzavarva békénk, nyugalmunk s miként 
esnek áldozatul ártatlan kisdedeink a törvényes-
ség szine alatt a nagy Molochnak : addig a hatal-
mas klérus markába nevet s azt mondja, hogy 
úgy kell nektek eretnekek. 

Vagy ha meghallgatom a rimánkodásokat s 
keresztelek esketési bizonyítvány nélkül, nyerek 
valamit ? Épen semmit, sőt veszitek. Mert ha 
netalán törvénybe ütköző dolgot követek el, tör-
vénytelen gyermeket törvényesnek irva: a >;>szi-
goruan köteleztetnek^ szavakból kifolyólag, ki 
tudja milyen büntetést fognak reám mérni. A 
törvényszékre hurcoltatásból és az anyakönyv 
kiigazításából folyó költségek minden esetre az 
én nyakamba hárittatnak, mint a ki a hibát el-
követtem. És igy ha semmi egyébb büntetés 
nem is ^de — a mi szintén eléggé érzékeny se-
bet ejt minden falusi pap, különben is többnyire 
aszkórban szenvedő erzsényén — minden bizony-
nyal érni fogja a törvény meg nem tartásából. 

D e ezt nem is számítva, nem nagyobb-e a 
morális veszteség, ha bizonyítvány nélkül fogok 
keresztelni ? Ám tekintsük meg. Ha először tűzzel-
vassal ragaszkodom a miniszteri rendelethez s 
minden áron kapacitálni igyekszem szegény fele-
barátomat, hogy ezt a törvény kivánja, melynek 
mindért ember engedelmeskedni tartozik, ennek 
igy kell lenni, másként nem lehet, s utoljára 
mégis megesik szivem és megszánom szegényt, 
mert talán a kisded is nagyon gyenge s keresz-
telek bizonyítvány nélkül : ismét mit nyerek ? 
Semmit, sőt veszitek nagyon sokat. Mert az, a 
kinek szánalomból kereszteltem bizonyítvány nél-
kül, nem fogja ám elhallgatni e tényemet, sőt 
hirdeti uton-utfélen, hogy igy és igy járt a pap-
pal, de végre is az engedett. Ily esemény után 
hivatkozhatom aztán akármelyik hívemnek a tör-
vényre, mondhatom, hogy a törvény ezt és ezt 
parancsolja: hasztalan, nem fogja elhinni, vagy 
ha elhiszi is, azt fogja mondani: ^nem tudja 
azt meg senki, lám ezen meg ezen is segített 
tiszt, uram, hiszen én is nagyon szegény va-
g y o k / Ime elvesztettem hitelemet s még sze-
memre is lobbantják, ha egyszer valakinek a tör-
vény meg nem tartása által kedveztem. És ha 
aztán még sem engedek, mert meg kell állni a 
sarat, hogy hitelem visszaszerezzem : akkor zsar-

nok, igaztalan szívtelen vagyok; szóval minden, 
csak jó nem, s jó szerencse, ha szemembe nem 
mondják: az a másik bizonyosan jól megfizetett. 

Keserű tapasztalatok ezek. S ama rendelet 
kiadatása óta bizonyára nem egy lelkésznek volt 
szomorú alkalma efféléket tapasztalni. De hát mit 
tegyünk? Eleget tegyünk-e a miniszteri rendelet-
nek, vagy ne? Minden bizonnyal be kell ezt töl-
tenünk teljes mértékben, mert törvény és mert 
saját jól felfogott érdekünk parancsolja. D e ho-
gyan ? Ez a bökkenő. Csak úgy, mint a közmon-
dás tartja, hogy a kecske is jóllakjék, a káposzta 
is megmaradjon. 

Es itt arra a pontra jutottam, a hol félek, 
hogy kisebbségben maradok, mert egy kis csor-
bításról leend szó. D e hát uraim, az isten szent 
szerelmeért, szereztek-e már önök valamit áldozat 
nélkül? Bizony nem merem hinni. Áldozzunk hát 
egy keveset egymás békéjeért és nyugalmáért 
is, hiszen nekünk szól az ige : ^egymásnak ter-

"hét hordozzátok, és ugy töltsétek be a Krisztus 
' törvényét/ Ugy vélem, hogy minden nagyobb 
jövedelemcsorbitás nélkül megtehetnők mi azt 
a jövőre nézve olyan híveinknek, kikről tudjuk, 
— tudnunk kell — hogy cselédemberek és igy ki 
vannak téve azon eshetőségnek, hogy reform, 
egyházból jőnek hozzánk esküdni: esketés alkal-
mával kezükbe adjuk a bélyegtelen esketési bi-
zonyítványt ingyen, eme szavakkal: itt van atyám-
fia, ezt megőrizd, mert még nagy szükséged le-
het rá, rá van irva, hogy mire használhatod stb. 

De hiszen igy bélyegcsonkitást követünk 
el s nagylelküsködésünk által kitesszük magun-
a minden lépten-nyomon bekövetkezhető bünte-
tésnek? Épen nem. Folyamodjék a superintendentia 
vagy mivel egyetemesen érdekel mindnyájunkat, fo-
lyamodjék az épen összeülendő zsinat a miniszté-
riumhoz, hogy az e tárgyban kiadandó, de semmi 
más esetben nem használható esketési bizonyítványo-
kat a bélyeg alól mentse/fel. És ha a minisztérium 
kérelmünknek helyt ad, a mit a törvény meg-
tarthatása érdekéből sem szabad megtagadnia: 
utasittassék az egész lelkészi kar, hogy minden ezu-
tán kötendő házasság alkalmával, mindazoknak, a 
kik a máshova költözésnek ki vannak tétetve, a bélyeg-
telen díjtalan esketési bizonyitvémy — mint a vall. 
min. 1878. jun. 29. 14658. sz. a. kiadott ren-
delete előtt a tartalékos és szabadságos kato-



nák nősülésénél szokásban volt — kezökbe 
adandó; valamint a korábbi házasságokból származó 
gyermekek törvényességének igazolására szükséges 
esketési bizonyítványok is, a megkereső lelkészi hi-
vatalhoz, bélyeg és díjmentesen megküldendők, meg-
jegyezvén, hogy az igy kiállított esketési bizonyít-
ványok csakis a jelzett esetben bírnak bizonyító erő-
vel, és semmi más esetben nem használhatók. 

íme igénytelen vé leményem szerént, a kér-
déses miniszteri rendeletnek igy lehetne legkönnyeb-
ben e leget tenni. Csekély áldozat árán megsza-
badulnánk a büntetéstől való mindenhai rettegés-
től, de megszabadulnánk a híveinkkel való kelle-
metlen súrlódásoktól is. Es ez bizonnyal nem 
csekély nyereség. Megérdemli, hogy tegyünk 
érette valamit. 

Vas vár y Sándor 
r e f . h . l e lkész . 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

— 1 0 . k ö z l e m é n y . — 

I io) A kegyes tanitórendiek budapesti fogymnasiu-
vidrái tudósitvany. Igazgató Trautwein János. Értekezés : 
A geometriai térképzet tapasztalati jellege és az elemző 
geometria módszere, Dr. Schmidt Ágostontól. Tanulók 
sz. az év végén 518, kik közül 428 r. kath. s csak 67 
zsidó. A fővárosi középiskolák közt alig van egy is, a 
melyben a zsidó növendékek száma aránylag oly cse-
kély lenne, mint ezen intézetben. Az osztályok általában 
tűlnépesek; az első osztályba 130, a 3-dikba 99 véte-
tett föl. Az érettnek nyilvánított 25 tanuló közül theo-
logiai pályára egy sem szándékozott lépni. 

l II, A budapesti II. ker. (vizi városi) m. kir. ál-
lami tanítóképző intézet értesitője. Igazgató Dusócky 
Károlyné. Értekezés : Szenvedélyek, játék, Szente Jó-
zseftől. Növendékek sz. 123, kik közül 85 bennlakó; 
a gyakorló iskolaban 41. Az eddigi 3 évi tanfolyam 4 
évire emeltetett, s a kik a képezdébe ezentúl magukat 
fölvétetni óhajtják, kötelező nyilatkozatot kell tenniök 
arra nézve, hogy tanulmányaik végeztével a tanító-
női pályán maradnak. Mindkét emiitett intézkedésnek 
főcélja az, hogy a tanítónői pályára jelentkezők nagy 
szama korlátoztassék. Ha meggondoljuk a nagymérvű 
túlprodukciót a tanitónőképzés terén : lehetetlen ez in-
tézkedéseket nem helyeselnünk. Az intézet kebelében 
mar két éven át fennállott nevelőnői (gouvernante) osz-
t dy megsziintettetett, mivel egy külön nevelőnőképző 
intézet állíttatott fel. 

112) A csáktornyai allami tanitóképezdéről 2-dik 
értesítés. Igazgató Bárány Ignác. Tanulók sz 54, kik 

13 horvat-vend és 2 német kivételével magyar anya-
nyelvűek. Az intézet két év óta all fenn s a lefolyt év-
ben még csak két osztályból allt. 

11 3) A csíksomlyói r. kath. főgymnasíum értesitője. 
Igazgató Imets Fülöp Jakó. Értekezések: A magyar 
nemzet királyvalasztasi- és a Habsburgok örökösödési 
jogának kérdése a mohácsi vészig, Pap Andrástól. A 
csíksomlyói r. k. finövelde alapitvanyaí, az igazgatótól. 
Tanulók sz. 190. Érettségit 7-en tettek. A közokt. mi-
niszter, tekintettel az ezen intézetnél működő okleveles 
tanárok számára, érettségi vizsgálati joggal az intézetet 
véglegesen felruházta. A 14 tanár közül főgymnasiumi 
tanári képesitvénye 5-nek van. A tanárok közül irodalmi 
téren is működtek: az igazgató, Pap András, Kovács 
Gyárfás és Móric Gyula. 

114) A csongrádi államilag segélyzett községi pol-
gári főiskola 8-dik értesitője. Igazgató Farkas Béla. 
Növendékek sz. 51, kik közül 34 r. kath., 17 zsidó. 
A latin nyelv kötelezett tantárgy. Kertészeti előadások 
az árvíz miatt a lefolyt évben nem tartattak. Ugyan-
csak az árvízveszély miatt a szorgalomidő majd két 
hónappal rövidíttetett meg. 

115) A reformátusok debreceni főiskolájának aka-
démiai tanszakairól évkönyv. Igazgató Kassay Sámuel. 
Hallgatók sz. a 2-dik félévben 246, kik közül 137 hit-
tanhallgató, 100 joghallgató. Az előbbiek száma, az 
előző évihez képest 11.5 százalékkal szaporodott; az 
utóbbiaké ellenben annyira leapadt, hogy a jogakadé-
miák újjászervezése óta ily kevés joghallgató még egy 
évben se volt ; de azért a debreceni jog- és államt. kai-
ma is, népességre nézve — tudtunkkal — mindjárt a 
pozsonyi után következik. A lefolyt évben beirt joghall-
gatók 77 százaléka helv. hitvallású. Az akadémiában a 
téli félévben 21, a nyáriban 20 tanerő működött, kik 
47 tantárgyat 160 órán illetőleg ugyanannyi tantárgyat 
158 órán adtak elő. A bányajog, az egyh. ker. végzése 
szerint, ezentúl csak minden 2-dik évben fog előadatni. 
A keleti- és összehasonlító nyelvészetet kitartó szorga-
lommal tanulmányozó akad. hallgatók megjutalmazásara 
egy magát meg nem nevezett jóltevő 300 frankot ado-
mányozott aranyban. A jogász-önképzőkör altal tartott 
tudományos vitatkozásban részt vett joghallgatók a le-
gáció-valasztásnal előnyben részesíttettek. A főiskolai 
könyvtár jelenlegi állása: 53.647 darab mű és kézirat. 
Az akad. hallgatók számára az iskolai épületben 70 
bennlakási hely van ; de ez, különösen a téli hónapok 
alatt, mint a tapasztalás mutatja, nem elegendő. A le-
folyt évben különböző vasuttarsulatoktól 500 leszállított 
áru menetjegyet kaptak az akad. ifjak. 

116) A debreceni ref. főgymnasíum értesitője. Igaz-
gató Békési Gyula. Tanulók sz. 742. Az osztályok álta-
lában tűlnépesek, pedig párhuzamos osztály három is 
volt. A tanulók szama az egyes osztályokban 67 és 
90 közt váltakozik. A főiskola épületében lakott 138 
növendék. Érettségi vizsgát tett 71 tanuló, kik köziil 
9-en visszavettettek. A rendes tanarok száma 14, a 



segéd- és melléktanároké 3—3. A rendes tanárok kö-
zül 7 már az 50-es évek óta, 6 a 70-es évek óta, egy 
pedig (Dr. Török József) 1847 óta működik a debreceni 
főiskolában. 

117) A reformátusok debreceni főiskolájában a ta-
nitóképezdéről és az elemi iskolákról értesítő. Igazgató 
Joó István. Tanulók sz. az i-ső félévben 92, a 2-dikban 
69 ; a gyakorló iskolában 64 ; a főiskolában a gyakorló 
iskolán kivül elhelyezett elemi osztályokban 401. A fő-
iskolában a képezdei növendékek számára fenntartott 
szobák az év elején elégségesek nem levén, benn a főis-
kolai épületben csak 60 növendék nyert lakást, a többiek 
számára pedig a városon kellett lakszobákat bérelni; 
februáriustól kezdve azonban már minden növendék benn-
lakott. 

118) A debreceni helv. h. egyház nyolc osztályú 
leánynevelő intezetéről jelentés. Igazgató Dócy Gedeon. 
Növendékek sz. 170, kik közül 87 helv. h., 41 zsidó, 
30 r. kath. és 12 ág. h . ; illetőségre nézve 27 vidéki. 
Az intézeti épület rövid időn meg fog nagyobbittatni. 
A bennlakó növendékek egy iskolai évre 300 frtot 
fizetnek. 

119) A debreceni városi reáltanoda értesítője. Igaz-
gató Gelencei Pál. Értekezés : A végtelen sorokról, Futó 
Mihály tói. Tanulók sz. az év végén 81, kik közül 37 
zsidó, 25 helv. h. 15, r. kath. Az intézet jelenleg öt 
osztályból áll. 

Tanitói kettős jubiláum. 
A mily örvendetes, ép oly szokatlan ünnepély le-

folyásáról óhajtok néhány szóval megemlékezni. 
Két tisztes kartársunk : ör. Ivdnyos Sámuel markóci, 

és Bagaméri Benő kis-csány-oszrói tanitók félszázados s 
ezt részben meg is haladó hivataloskodásuk együttes 
megünneplése mondatott ki határozatkép a fi bar. tan. 
test. f. é. márc. 17-én tartott közgyűlésén. E határozat, 
valamint a határozattal együtt megindult mozgalom, 
nem remélt fényes megoldást nyert f. hó 7-én Kis-
Csányban. 

A ki előtt a f. baranyai többnyire apró egyházak 
topographiai szétszórtsága ismeretes, melyek közt az 
érintkezés, már csak e miatt is, nem épen a legköny-
nyebb feladatok sorába tartozik : csudálkozással és kel-
lemes meglepetéssel szemlélheté az ünnepély napján 
minden oldalról sereglő közönség díszes karavánjait. Es 
e karavánok elején jött az e. m. minden szépért, nemesért 
buzgólkodó s becsületes szivű főesperese kedves család-
jával/ kinek megjelenése annál nagyobb örömmel töl-
tött el bennünket, mert tudomásunk szerint, ép az ün-
nepélyt megelőző nap késő estéjén érkezett haza, egy 
halasztást nem szenvedhető magánügy elintézése céljá-
ból tett 4 napi terhes útjából. Azután jöttek a melegen 
érdeklődő lelkészek, tanitók s itt-ott világiak, többnyire 
családosam 

Az ünnepélyességek helyéül, közmegállapodással, 
a templom jelöltetett ki. Az ur-asztalával szemközt, két 

egymásmellé helyezett széken, foglaltak helyet az ünne-
peltek, körülállva az ünnepiesen öltözött tanítványoktól. 
A 37. dicséret elzengése után Morvái Ferenc szaporca-
tésenfai lelkész lépett a szószékre s mondott el egy, az 
ünnepély magasztosságának megfelelő emelkedett szel-
lemű imát. Tudjuk, hogy rögtönözte, s tán épen azért 
volt oly gyönyörű ? Az ima elhangzása után főesperes 
úr tartott az egyh. m. részéről egy szép beszédet, mely-
ben találó vonásokkal festette a lelkészi és tanitói hiva-
tal nehézségeit, fény- és árnyoldalait, szóval tanúságát 
adá ez alkalommal is annak, hogy midőn az életet ta-
nulmányozza, nem pusztán az alpesek rózsáit és a völ-
gyek virányait méltatja figyelmére,*) hanem ugy tekinti 
a viszonyokat, a mint adva és nem mint képzelve van-
nak ; végül a „sem arany nyal sem ezüsttel* de sok he-
lyütt még csak réz krajcárral is vékonyan rendelkező 
papság és tanítóság nevében, az őszinte elismerés mind-
ennél becsesebb adóját helyezi a becsületes munkásságban 
megfutott 50 éves pálya ősz veteránjai elé. Következett 
most a tan. test. üdvözlete, melynek tolmácsolásával 
F. Zs. test. elnök lett megbízva, ki a megbízatásnak és 
az ehhez fűzött közvárakozásnak mindenek megelégedé-
sére tőn eleget. A tan. test. szónokát nyomban kö-
vették a kis-csány oszrói és markóci presbyteriumok 
tisztelgő tagjai, élükön a k.-cs.-oszrói lelkész : ifi Iványos 
S. úrral, ki az egyik jubiláriusban ősz édes atyját is 
tisztelvén, a neki osztályrészül kétszeres mértékben ki-
jutott örömteljes elfogultság reszkető hangján mondá el 
szívből jövő szavait. Legvégül a tanítványok nevében, 
egy élénk kis fiu intézett egy néhány szóból álló s jól 
elmondott üdvözletet a jó öreg -„tanitó uramhoz/ meg-
köszönve neki, hogy őket kicsinyeket szintúgy, mint 
apáikat derék emberekké, jó hazafiakká, hű egyházta-
gokká igyekezik és igyekezett nevelni Ekkor újra rázen-
dült az ének, s a legmélyebb meghatottságot viszatük-
roző arcok s itt-ott hangosan zokogó alakok, lassan-
ként kivonultak a templomból, s szétoszlottak a kis-
csány-oszrói lelkész úr jó izlése és tevékenysége folytán 
valóságos parkká alakított téres templomkeritésben. Alig 
fél óra múlva helyet foglalt a 64 személyből álló (nem 
számítva a rendezőket és a felszolgáló egyéneket) díszes 
társaság az ugyancsak a templom melletti csinos parkban 
fölterített asztal mellett. A bokrokban elrejtett jóhirű 
séllyei zenészek ráhúzták, a toasztok neki zúdultak, a 
fiatalság fölkerekedett s járta a táncot veteránjaink tisz-
teletére, de nem kevésbbé a maga örömére . . . virradtig. 

Es mindez történt a f. bar. e. megyében, hol ed-
dig tanitói jubiláumról évlapjaink bizonyára nem tesznek 
említést, történt közköltségen s néhány rendezőnek aka-
dályt nem ismerő buzgalma- és mindenek fölött a kö-
zönség nemes szívre valló részvétéből. — s d. 

*) Célzás egy az ebéd fölött mondott szintén célzatos toasztra. 



T Á R C A . 
Az uj énekes könyvről. 

— Második közlemény. — 

Miután e t. lapok 36. számában azt irtam a mit 
irtam ; erkölcsi kötelességemül ismerem kijelölni már 
most azokat az énekeket, mik — szerény nézetem sze-
rint — mostani énekesünkből okvetlen átveendők, s 
miknek felvételét és fentartartását ügy magyar nemzeti 
létünk, mint protestáns voltunk egyiránt parancsoljak 
s kötelességünkké teszik; a melyek épen olyanok — 
mint a „Népdalok hősében* Jókai mondja, — hogy a 
vers és dallam együtt látszik születve lenni. 

Ezúttal azonban nem lehet elmulasztanom, hogy 
ne szóljak olyanokról is, melyeket kivánok ugyan el-
hagyatni, de történeti tekintetből kell némi megjegyzé-
seket rájuk tennem. Jőnek hát ezek is sorba, — a me-
lyekről pedig nem szólok , azokra e hallgatás által 
mondom ki a ,pereant-*ot. 

1. » Uram isten siess." , Könyörülj rajtunk. * „ Ila 
te meg nem tartasz.* Mindhárom ének 1636-ban jele-
nik meg először önálló énekül a Rakóczy-Gelei-féle 
trradudl-ban. Az elsőnek korábbi nyomára még eddig 
nem akadtam, s mind eddig nem is tudom, hogy a jó 
öreg Gelei hol vette ? hanem a két másik igenis felta-
lálható — nem mint önálló ének, hanem — mint egy 
bizonyos énekrész a „Kálmáncsai* irott énekesben — 
(vagy Graduálban) 1622-ből, s a Nagy-Dobszaiban még 
korabban. Ugyanily énekrészek ííl jőnek elő ezek a Gelei 
Gradualban is, — nevezetesen a .Könyörül j rajtunk* 
kiegészítő része volt a Quadragesima vasárnapra ren-
deltetett Antiphonának. Áll ez 4 részből s így kezdő-
dik : .Eljöttetek nekünk poenitentiának napjai, bűneink-
nek váltságára, lelkünknek idvességére, könyörülj raj-
tunk* stb. (ebből latszik, hogy 1636 előtt nem volt 
ez önálló ének) van pedig ez a N.-Dobszaiban a 117. 
lapon. 

A . Ila te meg nem tartasz* kiegészítő része volt 
az ,Antiphonae Quotidianae*-nek, mely a N.-Dobszai 
ban a 138. lapon kezdődik így : .Dicséret legyen ne-
ked sz. háromság és teneked egyenlő Istenség, mind 
eleitől fogva most és mind örökkön örökké,* — s volt 
ennek a 17-dik része, akkori írásmód szerint eképen : 
, H a te meg nem tartasz uram isten, heaban vigyáznák 
az mi szömeink.* Áll az egész 29 részből. 

Ezekkel az ,Antiphonak*-kal kezdődött az isteni 
tisztelet s mivel egyes részeit különféle cerimóniakkal 
— majd ülve, vagy allva, majd térdre esve, majd mel-
lüket verve — énekelték, e két résznél épen fel kellett 
állni, így lett ezekből . f e lá l ló ének*, s maradott meg 
mind e napig, bar mindkettőnek dallama is mutatja, 
hogy kezdetben is önállók nem lehettek. 

E három éneket tehát sem szövegi sem dallami 
tekintetben nem ajánlom, s elhagyandónak vélem. 

2. , Istennek sz. jia1 régi latin ének volt a 15. 

(vagy még korábbi) századból így : .Sub tuum praesi-
dium confugimus Sancta Dei Genitrix; nostras depre-
cationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis 
functis libera nos semper, virgo gloriosa et benedicta.* 
Tehát szűz Mariat imádó ének volt, — magyarul is 
énekelték, az első és utolsó sort igy : .Istennek sz. 
anyja.* .kegyelmes anya,* a többi úgy volt, 
mint ma. Az első magyar reformátorok alakították at, 
dallama ma is ugyan az (Révész »Figyelmező*-je 1872. 
I. II. fűz. 55 1.). Csudalatos azonban előttem, hogy míg 
egyéb latin hymnusok dallamaival sűrűen talalkozunk a 
XVI. és XVII. századi különfele gyűjteményekben, ad-
dig ennek dallama sehol nem jelenik meg, sőt szövegét 
is az altalam ismert XVI. szazadi gyűjteményekben 
nem talaltam. Ebből azt következtetem, hogy nem az 
első' magyar reformátorok alakították át, — hanem a 
XVII. szazadban kellett bevétetnie, minthogy azon szazad-
ban jön elő. 

Dallama úgy szólván semmi, — egy sor van 
benne gyönyörű : „de szabadíts meg,* — ezért azon-
ban nem érdemes megtartani, — elhagyandó. 

3. „ Uram a töredelmes* bővebben irtam róla a 
„Prot. Pap* tavalyi folyamaban. Német ének, átvették 
a franciak is, (1862-iki gyűjt. 49. sz. a.) dallama kiváló 
becsű, halotti énekünk is megy ra, okvetlen megtar-
tandó. 

4. tEz esztendőt megáldjad.'1 E dallam annyira 
vérünkké valt a ,Szent isten noha néked* szövegen 
már, hogy elhagynunk valósagos isteni tisztelet elleni 
vétség volna, annyival is inkább, mert a „Sz. isten* 
szövegen éneklik, velünk, a magyarországi ref. néme-
tek, tótok, szerbek, ez utóbbiak nem azon a szövegen, 
vagy fordítás szerint, melyet .Éneklő kar*-orn 22. lap-
ján irtam volt, hanem az 1874-ben kiadott (U Budim-
pesti. Tiskarna Viktora Hornyanskoga) énekesükben a 
kitűnő képzettségű horvát patrióta Marsó Kde fordítá-
sában így: .Sveti Bo^e koji si Na visoki nebesi* stb. 

5. » Örvendezzen már e világ* a XVI. századból 
való, benne van a Nagy-Dobszaiban, a 48 lapon. Szer-
zője ismeretlen, — dallama német (Lutheré). — Kiváló 
biblikus tartalmánál fogva újra dolgozandó (csakhogy 
jobb ízléssel) s dallama történeti becse s szépségénél 
fogva mindenesetre megtartandó. 

6. ,Dicsérd lelkem istenedet1 (16.) a XVII. századból 
való, ma mar sokkal szebb .nagy héti* éneket lehet 
irni Luther szép dallamara. Elhagyandó. 

7. , 0 ártatlanság báránya* (17.) a XVII. század-
ból való. Kiváló szép magyar dallamára jobb ízléssel 
.nagypénteki* ének irandó. 

8. ,Emlékezzünk ez napon* (25.) a XVI. százból 
való. Sem szövege nem alkalmatos ma már, sem dalla-
mara nem érdemes uj szöveget irni. Elhagyandó. 

9. ,Feltámadt a mi életünk* (26.) l'éczeli Király 
Imre éneke (ki érsekújvári pap volt 1635-ben, itt írván 
— s nevezett évben advan ki ,Catechizmus*-at, mely-
nek ma már csak egyetlen példanya talalható az er-



délyi muzeum ktárában). Ennek 1608. előttről egyetlen 
művét sem ismerjük. Mondott évben ifjú is volt még, 
a Balassa és Rimái énekesben nyilván irja önnön maga 
egy éneke után : „Ezerhatszáz után nyolczadikba jutván 
esztendő forgás szerént, Boldog Asszony hóban Pápa 
városaban Istenhez szive szerént, egy i f j ú imádást, ilyen 
fohászkodást nyújt a Rydmusok szerént / Ez énekének 
tehát a XVII. század negyedik vagy ötödik tizedében 
a Bártfán kiadott Balassa-Rimai énekekkel kellett meg-
jelenni, mely kiadásnak csak egyetlen nagyon csonka 
példánya van meg a maros-vásárhelyi ref. coll. ktárá-
ban. Történeti becsén tűi egyébb értéke ez éneknek 
nincs, dallama sem alkalmas, elhagyandó (Szerzőjét meg-
talaltam a csurgói rongyos Graduálban, melyet ismer-
tettem Celder Figyelője 1880 é. f.) 

10. »A Krisztus menybe felméne* (35.) A XVI. 
századból való, akkor 16. verse volt. Dallama nem jó, 
— elhagyandó. 

11. »A Kr. menybe felméne Attyának* (36.), a 
fentebbi után jelenik meg a XVI. századi gyűjtemé-
nyekben, eredetileg 8 verssel. Igazitója Benedek Mihály 
eredetiségéből egészen kivetkőzteté. Elhagyandó. 

12. „Jövel sz. lélek úr isten* (57.) Luther éneke, 
a XVI. sz. magyar gyűjteményekben nem találtatik, a 
XVIÍ-ben vétetett át. Szövege, dallama, nemcsak tör-
téneti becse, de kiválón szép voltánál fogva is meg-
tartandó. 

13. tA pünköstnek jeles napján4 (42.) XVI. sz. 
ének. Benedek Mihály ezt is kivetkőzteté eredetiségé-
ből. Elhagyandó. 

14. „Jövel sz. lélek úristen. Lelkünknek.4 Batizi 
András örök szép éneke. Szövege, dallama együtt szü-
lettek. Egy, ez ének a reforrnátiókori azon énekek közül, 
melyek — mondhatni —• szórói-szóra, eredeti valósá-
gukban maradtak ránk jelen korig. Igazán oly megha-
tón szép, hogy még eddig senkisem merészelt hozzá 
nyúlni, hogy csak egy betűt is változtasson rajta, — 
vajha ez ódon szép eredetiségében menne be az uj 
énekesbe ! Dallama valóságos magyar gyöngy, minden 
tétele feltalálható a Hofgreff-féle gyűjteményben levő 
XVI. századi „Bibliai énekek4 közt. Dallamára több 
alkalmi ének is irandó, mert az ilyen kincset sokszoro-
sitni kell, hogy mindinkább terjedjen ! 

15. »Hogy eljött az idők teljessége4 (61.), nem régi 
ének, Szőnyi Béniáminé, 1762-ben jelent meg először, 
— dallama nehézkes s gyülekezet által tisztán s zené-
szetileg nehezen énekelhető. Elhagyandó. 

16. „Krisztus urunknak áldott születésén* (63) Pé-
czeli Király Imre örök szép éneke azon korból, melyre 
a 9. sz. alattit jeleztem, azzal együtt is jelenik meg 
Balassa-Rimai énekei s a csurgói Graduálban. Dallama 
ott van a Zsuzsánna asszony históriájában (melyet szer-
zett Batizi A. 1541 ben, lásd HofgrefT gyűjt, az A. iv 4. 
levele előlapján), nemcsak történeti becse, de gyönyörű 
voltánál fogva is mindörökké megtartandó. Régenten 

ez volt a karácsonyi „Introitus,* melyet az , Antiphona* 
előtt énekeltek. 

17. %Az istennek sz. Angyala'1 (64.) Luther éneke 
— dallamát ajánlottam fentebb 5. sz. a. 

18. ,Jézus születtél hírességünkre* a XVI. század 
örökbecsű terméke. Dallama a Tinódi dallamokból al-
kottatott, melyekkel teljesen azonos. A 14. számnál 
mondott ajánlatom, erre is különösen áll ! 

19. Adjunk hálát mindnyájan4 (70.) Dávid Ferenc 
gyöngye, 1570. tájt jelent meg először Kolozsváron Hel-
tai Gáspárnál (lásd Aranyos Rákosi Székely Sándor 
„Unitaria vallás történetei4 Kolozsvár 1839. a 70. la-
pon kezdve tovább). Csudálatos, hogy ez örök becsii 
éneket az unitárius atyafiak nem eredeti dallamán — 
mint mi — hanem egy — szinte a XVI. századból való, 
de sokkal gyengébb dallamon éneklik, melyet a nem 
rég ismertetett Bártfaiban (1593.) találtam s jeleztem 
Bogisich úrral történt disputatiómkor. Dallam, szöveg 
eredetiségében megtartandó. 

20. „Járuljunk mi* és „könyörögjünk* (71. 72.) 
mindkettő a XVI. század gyöngye, Huszár Galé. Fen-
tartandó mindkettő ősi eredetiségében. 

21. „Jövel sz. lélek isten* (73.) hasonlókép a XVI. 
század remeke. Dallama az idézett „Bibliai énekek*-bői 
formáltatott. Minden tekintetben fentartandó. 

22. „Im bejöttünk nagy örömmel." (74.) a XVI. 
! század hasonló remeke. Akkor „Templomban menéskorra 

való ének4 volt, 9 verssel, — (a negyediket mostani 
énekesünk szerkesztői elhagyták), s igy kezdődött: „El-
bemegyünk nagy örömmel4 — „ott meg állunk4 — 
„Ugy kévánkozott4 stb. Dallama a Tinódi dalokból ké-
szíttetett, sőt az első sora (mely valódi zenészeti remek), 
meglepőp hasonlít a „Várkucs Tamás idejében lött csa-
tákról4 című nótához (lásd : HofgrefT gyűjt. Az O. iv 
első levele hátlapjan). Szinte fentartandó. Az ilyenekről 
írja azt Mátrai Gábor (Bibliai énekek a XVI. századból 
című kitűnő művében VI. lap) : „a helvét s ágostai evang. 
vallasuaknál, mai napig is sok egyházi choral ének diva-
toz, melyek néhai világi dallamokra alkalmaztattak.4 

Ezen igazság illustrálására nem kell mást felhoznom, 
mint azt, hogy a reformatió koraban például a (magyar) 
Il-ik Psalmus dallama, valóságos világi ének volt, — 
ott van a Gönci gyűjtemény első levele hát-lapján kiírva 
nevezett Zsoltár felirata után : tNóta : Piégen 6törvényben.* 
Tessék már most kifundálni, micsoda dallam volt ez ? 
Hát biz ez nem volt egyébb, mint a „Három istenfélő 
férfiakról4 szóló emez ének: „Régen ó törvényben, Ba-
biloniában, Hol lakozik vala egy hatalmas király* stb. 
feltalálható a Hofgreff gyújt, Z. iv 3-ik levele elő-lapján. 

23. „ Örül mi szivünk* (75) és „Dicsőült helyeken* 
(179.) Azért vettem e kettőt össze, mert a reformátorok 
által írt magyar zsoltárok közül, mind e mai napig e 
kettő van még használatban. Az első a CXXII. Zsoltárból 
íratott s a „bártfai énekes4 megmondja, hogy Szegedi 
Gergely által. Ma is teljes épségében van meg, ez is 
oly szép, hogy az elrontó mesterek nem mertek hozzá 



nyúlni. A másikat, eddig ismeretlen szerző, a CXLVIII. 
zsoltárból irta, — megrontotta azonban Diószegi Sámuel 
uram annyira, hogy mai alakjában már a XVI. század-
beli tündöklő, csillogó leíráshoz ingyen sem hasonlítható. 
Mindkettő dallama azon század ,Históriás énekeidből 
van alakítva. Óhajtandó, hogy eredeti tisztaságaban vé-
tessék vissza ! 

24. , Szent vagy örökké* (76.) Hasonlókép XVI. 
századi termék. Hajdani eredetiségében van meg, — to-
vább is fentartandó. 

25. ,Tökéletes volt* (84.) Nagyon csudálhatni a 
szép énekiró Lengyel, hogy tudott ily vastagot írni ?! 
Nem szövegéről, csak dallamáról akarok szólani. Éne-
kesünkben e dallamon van: ,Mi kegyes atyánk bölcse-
ségnek ura ' , ez ének szövege a XVII. század végéről 
való, hol is dallamul van neki adva ez : ,Mi kegyes 
atyánk, kit vallunk hitünkben* ; — ez már a reformá-
torok által íratott magyar verses „Mi atyánk*, dallama 
könnyen kitalálható a „Históriás énekek*-ből, — csak-
hogy biz ez igen gyarló, tehát elhagyandó. 

26. ,,Menybéli felséges isten" (137.) Németalföldi, 
vagy mások szerint Luther-féle ének. Megtartandó. 

27. ,/Tenéked uram hálát adok" (139.) Ez már ak-
kor született, midőn a Goudimel-féle Zsoltár dallamok 
hazánkba megöröködtek. Áldott emlékezetű Révész 
Imrénk azt állitá róla, — s ő utánna én is azon hiszem-
ben voltam, hogy a nagy hírű kuruc allamférfi Rháday 
Pál szerzé, s 1724-iki „Lelki kódolás" című könyvében 
jelent meg, holott ez ének megvolt lcét évvel az előtt, 
hogy Rháday született volna 1 ! Rháday Pál született: 
1677. julius 2, s meghalt 1733. május 20. P̂ z ének 
pedig megjelent az 1675-iki lőcsei énekesben , (mely 
Göncinek 14-ik kiadasa). Ennek nnicum példánya meg 
van a Magyar nemz. Museumban, — második példányát 
(elől csonka) néhány hóval ezelőtt fedeztem fel Baksay 
Sándor esperes urnái Kun-szent-miklóson, ki is szíves 
volt e nagy becsű könyvet nehany hétre hozzám kül-
deni. Egy versét (és méltán) elhagytak. 

28. „Szívem megalázván" (140.) a XVII. század 
közepéről való, szép keresztyén ének, inkább magán-, 
mint templomi használatra való, hanem dallama az, a 
reformatio korából való, mert nótája volt ez a XLII. 
(magyar) zsoltárnak : ,Jól lehet nagy sokat szóltunk Dá-
vidról* s felismerhető a , Bibliai énekek*-bői. 

29. „Hálát adok" (141.) a 27. számra tett meg-
jegyzés erre is áll. 

30. „Hálát adunk néked" (142.) a XVII. század 
végén termett, mint alabb a 157-nél kimutatom. Dal-
lama : hussita. 

31. „Jézus Krisztus szép fényes hajnal" (145.) Régi 
latin hymnus, fordította s 1538-ban Krakkóban kiadta 
Székely István (e könyv egyetlen példánya 1849-ben 
Enyeden megsemmisült), dallama is latin, — a róm. kath. 
atyafiak is éneklik Adventben .rorate* alkalmával ; meg-
tartandó. 

32. „Magasztallak én téged' (146.) a XVII. század 

végén hozta a ^Zengedező menyei kar.* Német fordítás, 
hatalmas dallama is német, — megtartandó. 

33 „Krisztus ki vagy1' (153.) Ez is a Székely altal 
fordított latin hymnusok közül való. Dallama kiválón 
szép magyar, de meg van csonkítva, vissza allitandó s 
mind örökké fentartandó. 

34. , ,Adjunk hálát az urnák" (157.) Plz már a 
XVI. században meg volt. Gönciben ott van a 163. 
levélen. 

Német fordítás ebből: ,Danke dem Herren, denn 
er ist sehr freundlich.* l7orditója ismeretlen, — németül 
írta s dallamát a hussitak énekeséből 1531-ben átvette 
Weisz Mihály németföldi reformátor. Megtartandó. 

36. „Ne szállj perbe (162) Péczeli Király Imre 
éneke, lásd a 9. számot. Tehát nagyon téved Nagy 
Lajos ur, midőn ,általanos chorál könyve* 27. lapjan a 
XVI. századból származottnak allitja. Kivaltképen fen-
tartandó. 

26. ,,En istenem" (163.) A XVIII. század elején 
kellett németből atjőnie, mert elébbi gyűjteményekben 
nem találtam. Szép buzgó, dallamáért megtartandó. 

37. ,,Emlékezzél ur isten hiveidről" (165*) Többször 
szólottam már róla, s most legközelebb a Bartfai ismer-
tetésekor. Eredeti biblicus stylusába visszahelyezendő. 

38. „Jer dicsérjük' (172) és ,Kegyes Jézus* (173.) 
Sok éneket össze kerestem, hogy megtudhassam — mert 
egyik a másikra utalt — melyik szövegre volt ezek 
gyönyörű magyar dallama irva ? meggyőződtem, hogy 
a .Jer dicsérjük* az eredeti és legrégibb szöveg, Batizi 
Andrásé, s dallama — habár nagyon hasonlít némely 
XVII. századiakhoz, de csakugyan a XVI-ban a »Bibliai 
énekek* korában született. Ugyan ez volt dallama az 
LI. (magyar) Zsoltárnak is, (melyet Ludovicus irt), mert 
a ,Jer dicsérjük* van nótájául kitéve. A Kegyes Jézus* 
a XVII. szazadban termett. 

39. ,,Mondjatok dicséretet" (186.) A XVI. század 
terméke s szóhűséggel megmaradt rnaig. Kezdetben nem 
úrvacsora utáni ének, hanem: „Invitatio ad laudandum 
Deum* volt, a ,Szent vagy örökké* — (76.)-al együtt. 
Fentartandó. 

40. „Mire bánkódol" (190.) Hans Sachs éneke, Pé-
czeli Király Imre fordításában. Dallama gyülekezetben 
nehézkes ugyan, de nagybecsű voltánál fogva fentar-
tandó. 

41. „Téged úristen" (229.) a XVI. században „Te 
Deum laudamus* volt, s az ,Örül mi szivünk* dallamán 
énekeltetett, — egy szó különbséggel meg van eredeti 
régi voltában ; külömben az egész latin fordítás, hihe-
tőleg Székely Istvántól. Lelketlen dallam, elhagyandó. 

íme 1 1 ezek volnanak azon énekek, melyeket én 
mostani énekesünkből az újba átvenni, s melyeket el-
hagyni óhajtanék. Csak néhány szóm van még utoljára. 
Több ízben tapasztaltam mar, miszerént némely gáncsos-
kodni szeretők olyan formán nyilatkoznak rólam s sze-
rény munkálkodásomat azzal szeretik kissebbiteni és 
becsmérelni, hogy én mindezeket (s mas ilyeneket) csak 



a légből kapkodom, olyan publikumnak irván, mely nem 
ismeri a forrásokat, s nincs módjában utánam keres-
gélni, ha vájjon nem hazudtam-e? Biztosithatok minden-
kit, hogy az ilyen beszédek teljesen alap nélküliek! En 
évek hosszú során át gyűjtött s szerzett eredeti és hite-
les kútfőkből munkálkodom, s a mire egyszer azt mon-
dom, hogy ez ugy — vagy amúgy van — azt nagyon 
megfontoltam már, s ha valamely énekre azt mondom : 
ekkor meg akkor Íratott, s a dallam innét vagy amon-
nét vétetett : az bizonyosan ugy van, — mert addig 
nem állítok semmit, mig valódiságáról az eredeti forrás-
ból meg nem győződtem. Azok, kik egyszerű munkál-
kodásomat méltányolni szeretik, meggyőződhettek mar 
— legközelebb egy nagyhírű zenetudóssal folytatott 
vitatkozásom alkalmával is --- hogy utam helyes, érte-
süléseim, forrásaim jók. Hogy elszigetelt falusi helyze-
temben — még eddig többre nem mehettem, nem az 
én hibám. Ezt „pro domo mea(( — el kellett mondanom 1 
Béke velünk ! Kálmán Farhas. 

A magyarosítás a felvidéken. 
Az ez idei nyári vizsga alkalmával felügyelőségem 

alatt lévő Riohvald községben kezembe került egy evan-
gelikus tanuló gyermek olvasó könyve, melynek címe : 
„Obrázkony slabikár a prvá citanka pre skoly evanje-
lické a. v. sostavil a vydal Jan Bezo ucitel v Senici. 
Tlacil Karol Gorisek vo Viedni, 1877 ; felnyitom s an-
nak 54. 55-ik lapjain 49-ik számú „Verny slovak* című 
olvasmányra véletlenül bukkanok, melynek tartalma hí-
ven lefordítva magyaréi így hangzik : „Kicsi vagyok, de 
tót (slovák), tót lelkestűi s testestűi; ki a tótokat nem 
szereti, nem az én barátom. Egy úr nem régen szép 
aranyat igért nekem, hogy ne a tót nyelvet, de az 
idegent kedveljem meg. Hej uracskám, kevés becsületes 
embert látott ön, ha azt gondolja, hogy a tót a nyelvet 
aranyért eladogatná. Szép ez az 011 aranykája, de szebb 
az én nyelvem, melyet én nem aranyért, de az egész 
világért sem adnék el. És úgy semmi sem lesz a mi 
cserénkből; maradjunk csak a magunkénál : én a ma-
gam nyelvét, ön a maga aranyát tartsa meg békésen.4 

Ekkép magyarosítják nálunk a jó hazafiak az is-
kolás gyermeket. Ezek az emberek elfeledik, hogy a 
tót is, ha Magyarország szülöttje, a magyar állam (or-
szág) fia, hogy enélkül hazátlan és saját szülőföldjének 
ellensége, s hogy nemcsak kívánatos, szükséges, de 
kötelessége is anyjának a nyelvét, a magyar nyelvet 
megtanulni. Vagy nem restelli-e a tótajkú magyar em-
ber, ha azt kérdi tőle egy külföldi, hová való s be-
széli-e az ország nyelvét, és ő kénytelen rá azt felelni, 
hogy csak tótúl tud ? Azt hiszem, hogy a tótok nincse-
nek oly kivételes és kiváltságos helyzetben, hogy szü-
lőföldjük nyelvét, mely nálunk a magyar, elismerni s 
megtanulni ne legyenek kötelesek; ily kivételes s 
kiváltságos állapotok sem a művelt, sem a vad népek 
országaiban elő nem földúlnak. Vagy talán avval akar 
némely tót kérkedni s arra büszke, hogy az egész 

világon csupán a tót képes rossz hazafi lenni?! Mert ná-
lunk ez idő szerint, a ki a magyar nyelvet nem sze-
reti, az nem szereti a magyar embert, rossz hazafi és 
ellensége sajat szülőföldjének Magyarországnak. 

Sokan nem képesek felfogni azt, hogy habár a 
magyar nyelvet nem bírják, mégis közjogilag, mint e hon 
fiai, magyar, vagy ha úgy tetszik, magyarországi embe-
rek ők ; pedig ezen nézet helyességéről meggyőződhet-
nek, ha eszükbe juttatják, hogy p. o. az ágostai hitvallású 
evang. egyház Magyarországban nyelvileg három felé 
oszlik, u. m. magyar-, német és tótajkú egyházra; de 
azért senkinek sem jut eszébe azt allitani, hogy ezen 
egyházak valamelyike magyar, német vagy tót egyház 
lenne ; mert ez absurdum is volna, a mennyiben az egy-
ház protest. és specialiter ágostai hitvallású evangelikus, 
és mert magyar, német és tót egyház nem létezik. Ez 
okból én azon nézetben vagyok, hogy azok is téved-
nek, a kik azt hiszik vagy állítják, hogy a róm. kath. 
hitre veszélyes következményű lenne a latin nyelv meg-
szüntetése, illetőleg ezen nyelvnek a magyarrali felcseré-
lése ; mert a nyelv s a vallás egymástól teljesen függet-
len és kivalólag nálunk az. 

Az, a ki csupán a tót nyelvet kedveli, és a 
magyar nyelvet idegennek tartja és gyűlöli, mint az 
emiitett könyvszerző tanitó, nem barátja, de ellensége 
Magyarországnak s mindennek a mi magyar; és nálunk 
ily egyének eltűretnek, sőt még tanítókként alkalmaz-
tatnak, hogy megmérgezzék a zsenge gyermekek szivét 
és a hazának ellenségeket neveljenek. És mégis mennyi a 
panasz, hogy a kormány erőszakosan magyarosít. Pedig 
ha valamivel, úgy ezzel nem lehet vádolni a kormányt ; 
sőt épen ellenkezőleg a kormány sok mulasztást követ 
el e tárgyban vagyis inkább nem tesz semmit azon 
irányban, hogy az iskolákban a magyar nyelv tanít-
tassák, különösen a felvidéki népiskolákban; jobb és 
észszerűbb volna nemcsak ellátni, de elárasztani minden 
népiskolát magyar könyvekkel, mint a hivatalos köz-
lönyre költeni; mert ha valamely lapnak megadatik a 
„hivatalos közlöny* cím, az a nagyobb kelendőség 
kedvéért szívesen s ingyen elvállalja a törvények s 
rendeletek közlésének kötelezettségét. 

Nálunk a felvidéken a nép igen szegény s nem ké-
pes gyermekének legolcsóbb magyar könyvet sem meg-
szerezni ; miért is határozottan merem állítani, hogy ad-
dig mig a kormány a népiskolákat magyar könyvekkel 
el nem látja; míg a népiskolai könyveket a kor-
mány nem fogja nyomatni; míg a tanítókat a magyar 
nyelv megtanulására és tanítására nem fogja kényszerí-
teni ; mig a magyar nyelv tanítása körül nagyobb érde-
meket szerzett tanítókat tisztességesen jutalmazni nem 
fogja: addig nálunk a magyarosodás pium desiderium 
marad, de soha nem valósul meg s mindaddig az eddigi 
gyakorlat szerint arra költeni nem csak felesleges, de 
valóságos bűn. 

De nálunk a felvidékkel senki sem törődik. Ez 
oly mostoha gyermeknek tekintetik a kormány által, 



melyre nem érdemes még csak gondolni sem, annál 
kevésbé költeni ; csak a választások és egyéb kalamitások 
bekövetkeztekor történik itt is erélyes intézkedés a 
kormány részéről. Különben soha. Mert ha a kormány 
nemcsak a magyarosítással, de avval is többet törődnék, 
hogy az iskolákban a hazaellenes szellem ne ébresztessék 
és ne ápoltassék : akkor az oly tanítókat, mint a hivatolt 
könyv szerzője, kitiltaná az iskolákból és példásan meg-
büntetné. 

Fekete István, 
ügyvéd s a bártfai ev. egyház 

felügyelője. 

B E L F Ö L D . 
A dunántuli ág. h. ev. egyházkerület 

gyámoldája. 

Ez ügyre vonatkozólag uj alapszabály javaslat fek-
szik a kerület előtt, mely az 1846-ban keletkezett s idők 
folytán csak egyes részeiben változott gyámoldai alap-
szabályok javítását a maga egészében célozza, illetőleg 
a régieket ujakkal kivánja fölcserélni. 

Már ez maga, de meg hozzá azon körülmény, hogy 
a sajtó utján szóba hozatott az összes magyarországi 
prot. lelkészek számára, valamely jó firmáju biztosító 
intézet közvetítésével nyugdíjintézet megteremtése, arra 
késztet, hogy ez ügygyei becses lapunk hasábjain fog-
lalkozzam. 

Lássuk mit volna képes, és minő kötelezettségek 
mellett egy jó firmáju intézet a lelkésznek nyugdíjul 
biztosítani ? 

Kezemben a magyar-francia biztosító részvénytár-
saság életbiztosítási díjszabályzata, mely intézet egyike 
a legjobb hitelű és legsolidabb hasonló intézeteknek, mely 
egyszersmind — hihetőbb mint nem — hogy midőn 
e lelkészek nyugdíj ügye a sajtóban legelőször fölme-
rült, az intéző körök szemei előtt lebegett. 

Az ,,egyszerű tökebiztosit ás halál esetre" cím alatt 
többek közt a következő kedvezményt nyújtja megfelelő 
kötelezettség mellett. A ki 1000 forintot kiván halai 
esetére özvegye, s árváinak biztosítani, az tartozik, 
föltéve, hogy 30 éves, midőn az intézetbe belép, évről-
évre 22 frt 20 krt fizetni. E kötelezettség teljesítése 
mellett övéi 1000 frtnyi nyugdíj összegre számithatnak, 
és a mely összeg a biztosítást eszközlő férj halál ese-
tére az özvegy, illetőleg árváknak egyszer mindenkorra 
ki is fizettetik, ha mindjárt csak egy havi dij lett legyen 
is befizetve 

Mit biztosit a dunánt. ág. h. ev. egyházkerület 
gyámoldája s minő kötelezettség mellett a kerületben 
működő egyházi hivatalnokoknak ? 

Elsőben is, különbség nélkül, bármely korban lép 
az illető fél a gyámolda tagjai soraba (a föltétel csak 
az, hogy belépni tartozik, midőn rendes hivatalba lép, 

tehát nem mint segéd, vagy administrator), biztosít az 
intézet már magának a befizető tagnak elgyöngtilése 
esetére, azután pedig a fél halál esetére az özvegy, ille-
tőleg az árváknak az első osztály szerint 15 évi befize-
tés után évről-évre 210 forintot (előbb történendő halál-
esetre aránylag kevesebbet). A kötelezettség pedig év-
ről-évre fizetendő i-ső osztály szerint 25 írt, vagy 
egyszer mindenkorra 400 frt. 

Ha e kettőt egybe vetjük, lehetetlen már első te-
kintetre át nem látnunk, hogy a nagyobb kedvezményt 
a gyámolda nyújtja. Mert midőn ez évről-évre 210 frtot 
fizet ki, akkor ő tagjainak 3500 frtnyi tőkét biztosít; 
mert 210 frt 3500 frt tőke kamatjának felel meg 6®,, 
kamat mellett. És ezt, hogy 2500 frttal többet biztosít, 
teszi akkor, mikor az évi tételeket csak 2 frt 90 krral 
emeli fölebb mint az említett másik biztosító intézet díj-
szabályzata. Igaz, hogy itt meg 1 5 évi befizetésnek meg 
kell előzni a kifizetést, ott pedig egy havi befizetés is 
elégséges, hogy valaki az intézet által nyújtandó ked-
vezmény élvezetébe lépjen. Még is csak egyes esetekre 
volna ez utóbbi előnyösebb, vonatkozásban az intézet 
összes tagjaira a gyámolda kockázata kedvezőbb és elfo-
gadhatóbb ajánlat, ugy annyira, hogy hozzáfogható biz-
tosító intézet mai nap egyházi nyugdíjintézeteken kivül 
több nem létezik. 

Nekünk tehát dunántúliaknak, föltéve, hogy nagyobb 
összeg biztosítására nincs erőnk, — nem látom, hogy 
volna okunk a gyámolda helyett, melynek különben is 
hivatalunknál fogva kötelezett tagjai vagyunk, más biz-
tosító intézet védszárnyai alá menekülnünk. A múltban 
még kevesebb volt a kötelezettség. Az évi befizetés az 
i-ső osztály szerint 21 frtra rúgott, egyszer mindenkorra 
320 frt. 

Még is nem azért szólaltam fel, mintha attól tar-
tanék, hogy most, midőn az évi befizetések fölemelése 
terveztetik, akadhatnának oly férfiak, kik e miatt az in-
tézet iránt némi hidegséget mutathatnának, hogy igy 
azután én azokat az intézet iránt jobb hangulatra tüzel-
jem. P2 jogot és tehetséget magamnak nem vindikálom. 
Miként magam, ugy mások is minden kívülről jövő buz-
dítás nélkül meleg érdeklődéssel fognak viseltetni mind 
végig áldott intézetünkhez. Más okaim vannak, a miért 
azután nem mellette, de csak is ellene szavazhatok az 
alapszabály javaslatnak. 

Ily kedvező előnyt intézetünk eddig is csak ugy 
nyújthatott tagjainak, mert nyereségre egyátalan nem 
számított, soha sem is fog szamitani, mert más alapon 
szerveztetett. De annál többet számított s számit jövőre 
tan még inkább egyes nagylelkű hagyományozok — 
minők egy Király földi, Haubner, előbb pedig Kiss János 
superint. kegyes ajándékaira, és az egyes gyülekezetek 
jóakaró gyámolitására. 

Jelenben azonban ott áll e nemes intézet, hogy 
kötelezettségeinek, melyek alól föl nem oldható, csak 
két esetben volna képes megfelelni : Vagy az által, 
hogy a tőkét támadja meg, vagy pedig, hogy a 



befizetéseket emeli. Az elsőhez nincs joga, tehát az 
utóbbihoz fordul. És ezt, ha csak a tagokra alkal-
mazná, nincs szavam hozzá. De midőn a gyülekeze-
teket terhelő emelésről van szó, napi rendre térni fölötte 
nem tudok. Igaz ! jól indokol az alapszabály javaslat, 
midőn irja : „Első sorban azon testület tartozik gondos-
kodni tisztviselőinek s ezek családjának nyugdíjazásáról, 
melynek szolgálatában az illetőknek szellemi ereje kime-
rült.® Azt hiszem, ez oly logika, melynél erősebb csak 
egy van, a tények logikája. És én erre támaszkodva 
sokallom, midőn az alapszabály javaslat évről-évre egy 
lelkészszel biró gyülekezetre io frt, ugyanannyi tanitó-
val rendelkezőre pedig 5 frtot ró (Ld alapsz. jav. 14. 
§)• Vagy is a hány a lelkész, annyi 10, ahány a tanitó 
annyi 5 frtot. 

Eddig mily arányban osztoszkodtak a gyülekezetek 
a gyámolda terheiben! Majd alig merjük kimondani. 
Mert ez nem volt más, mint egy kis morzsa, minőt hul-
lanak a gazdagok asztaláról. A legnagyobb összeg 1 
frt 26 kr, a legkisebb 35 kr. Oly csekély tehát, hogy 
szégyen volt elfogadnunk attól a testülettől, nem is 
mondva, hogy ő neki meg még nagyobb szégyen volt 
adni, a melynek java üdvére magunkat, mint az égő 
gyertya emésztjük. Most sem arról van szó, mintha 
a gyülekezetek többsége e fölemelt tételt el ne fogadná. 
Kevés rábeszéléssel a legpóriabb helyen is menne. Ha-
nem másban van a dolog bibéje, a miért én nem akar-
nám e tiz és öt forintos összeget a gyülekezetekre ujabb 
teherül kiróni. 

Halljuk ! Lássuk tehát! 
Ismerek egy gyülekezetet, mely legközelebbi vi-

szonyban van hozzám, én pedig ahhoz. Ebben a gyüle-
kezetben az évi kivetés, melyet a gyülekezet tagjai fe-
jenkint megosztva fizetnek, 559, mond ötszázötoenkilenc 
forint. Az összeg csak az esetben változik, ha a gyüle-
kezeti tagok száma emelkedik, fogy. Most már mit kény-
telen ebből a gyülekezet fedezni? 

1. Főtan., kerületi közpénzt. 79 frt 50 kr. 
2. Tápint. 2 m. buza ára 12 » — „ 
3. esperességi pénzt. 3 » 15 » 
4. gyámoldai tartozás I » 26 » 
5. biztosítási díj 10 » — » 
6. 13 öl fa leik., tanitó és iskola 

számára 130 » — » 
7. munkaváltság leik. tanitó 

földjei után 215 » — » 
8. lelkész tanitó készp. fiz. 105 » — » 

Összesen 565 frt 91 kr. Tehát 

már ez magában elnyeli az összes kivetési összeget, 
sőt nem is elég. Pedig tudjuk, hogy 

a) a legegyszerűbb háztartásban is nem ennyi a 
kiadási tétel ; 

b) a leggazdagabb gyülekezetben is vannak hátra-
lékosok. 

Honnan kerüljön ki tehát a többi évi kiadás ? Ha 

kikerül, bizony csak ugy kerül ki, hogy a lelkésznek 
adós marad még egy évig gyülekezete, és ő neki azt 
szép békességesen tűrnie kell. Vagy kifizetik a lelkészt és 
adós marad a gyülekezet egyéb tartozásaival, minők a 
föntebbiekben irva vannak. 

Ugy de mondhatná valaki: A hol ez a szokás dí-
vik, nincs ott rend. Mert rendezett gyülekezetben első-
ben is azt veszik : mennyi lesz ez évben a szükséglet, 
és ugy csinálják meg az előirányzatot, mely kivettetik. 

Igen ám ! de hány hely van, a hol ezt megtűri a 
conservatismus, az autonomia, a birtokáránytalan kivetési 
kulcs ? Igy kezdték apáink, igy találtuk mi, igy fogják 
átvenni sok ideig az unokák. Sok viz fog lefolyni még 
addig a nagy Dunán, mig változtatni lehet a régi gya-
korlaton, hogy az a lélekpénz, párfizetés, gyónógaras 
ne maradjon és ne mondassék örökké csak garasnak, 
hanem a szükséghez képest emeltessék, és a tagok fize-
tése birtokaránylag vettessék ki. 

Most még ujabb terhet rakjunk-e a nyomorultnak 
ugy mint a gazdagabbnak vállaira? Én csak a mondó 
vagyok : Quid valeant humeri, quid ferre recusent ? A 
gyülekezet bizony, ha már másként nem szabadkozhatik 
ellene, a kivetést megengedi papiroson. De ki lesz annak 
behajtójává ? Vagy ha akad, ki ezt behajtja, behajtatlan 
marad különben is utolsónak szánt fizetésünk. Igy aztán 
a jövő szép reménye fejében, éhezünk és fázunk eleget, 
mig élünk, ha különben nincs, a minél melegedjünk. 

Most látom, hogy nagyon is szomorú képet fes-
tettem, bár ne volna a valóságnak legtöbb esetben meg-
felelő nyomorult kép. 

Ne kötözzük meg tehát ujabb terhekkel ecclesiáin-
ka t ! Jobb, adjunk nekik időt, hadd építsék mindenek 
előtt falaik közt az Isten anyaszentegyházát, azután 
forduljunk felülről igényeinkkel tűzhelyeikhez, ha majd 
lesz ott mit megáldozniok. Ne kövessük az államok 
útjait, midőn azok inkább arra néznek, hogy az állam 
existentiájára szükséges pénzek befolyjanak, a nép megél-
hetése pedig az állam érdekeinek körén nem egyszer 
kivűl marad. Én előbb itthon akarom kis respublikámat 
erősíteni, ugy lesz a szövetségesnek is hasznára. Mert a 
gyönge a gyöngének nincs erősségére. Hadd szorítsuk 
a népet, a mi népünket első sorban arra, keresve köré-
ben a megfelelő eszközöket, hogy teremtsen vele ma-
gának oly biztos alapot, a melyen szilárdul megvetve 
lábát, élni tud egyházilag. 

Ez az első legkomolyabb feladat minden egyes 
gyülekezetben, ha azt akarjuk, hogy virágozzék egyhá-
zunk. Mert különben azt a hivatást, melyet a történe-
lem reá bízott, hogy t. i. a fölvilágosodás égő fáklyáját 
fönnen lobogtassa, világosságul szolgáljon, jövendőben 
nem fogja betölthetni. Mihelyt pedig e köre szűkebbre 
szorul, fogyunk, egyházaink elnéptelenednek. Ily kriti-
kus jövővel szemben nem szabad a húrt túlfeszíteni. 
Mindenfelül gyámolra szoruló egyházainkat kíméljük az 
ujabb megterheltetésektől. 

Ugy de mégis az előttünk fekvő javaslat feleletre 



vár. Annak készítői, mert, őket is javaslat-tételekben 
a szükség érzete befolyásolta, — azt fogják kérdeni: 
.Mondjátok meg tehát atyámfiai férfiak, tanácsoljátok: 
mit cselekedjünk?* 

Ha kell a gyámoldai befizetéseket emelni, a mi 1 

fölött nem kételkedem, — ám emeltessenek, de csak a 
tagok évi járulékai oly mértékben, mint tervezve van. 
Fölebb azt se. Mert .szegények mindenkor lesznek köz-
tetek.* Azonfelül ne tűrje meg az egyházkerület, hogy 
különösen a gyámoldai tagok oly rengeteg hátralékban 
maradjanak évről-évre, mely ma már oly nevezetes 
csomó, hogy a 6ooo forintot fölözi. A még is mutat-
kozó hiány pedig akként födöztessék, hogy tekintet 
nélkül arra, hány lelkésze vagy tanítója van valamely 
gyülekezetnek, a legfelső tétel 5 forintnál nagyobb ne 
legyen, mely kivettetik. 

Nem hiszem, hogy ezen az uton a cél elérhetővé 
ne válnék, különösen, ha szabad föltennünk, hogy a 
gazdagabb városi egyházak magoktól is e nemes célra 
nagyobb évi járulékot fognak fölajánlani. De sőt ezek-
nek soraiban tehetősebb egyes híveink is helyet foglal-
hatnak, annyival inkább, mert oda haza a nem birtok-
aránylagos kivetési kulcsnál fogva e célra vajmi keve-
set adóznak. Már pedig első sorban kell, hogy ők ve-
gyék fontolóra a protestáns egyháziak messze kiható 
és igy minden tekintetben fontos missióját; vagy szinte 
hiszszük, hogy ha valaki, ők ismerik a protestáns egyhá-
ziak anyagi miseriáit. 

Váljon mi indította az egyetemes felügyelőt br. 
Badvánszky Antalt, ő utána pedig a dunánt. egyház-
kerületi fölügyelőt br. Prónay Dezsőt, hogy oly tőkéhez 
vessék meg az alapot, melylyel az egyetem, illetőleg a 
kerületek szabadon rendelkeznek ? Bizonyosan, mert el-
foglalt hivatalos állásuknál fogva nem egyszer észlelték, 
hogy bármely életbe vágó ügy merüljön fel, mely pénz 
dologba vág, vagy el kell ejteni, vagy pedig oly argu-
mentumhoz kell folyamodni, melyet csak az esetben 
volna szabad igénybe venni, midőn az ügyet eltemetni 
akarjuk. Ez pedig a kivetés, mely ma már annyi pró-
bálkozás után nem célhoz vezető, mert hiába a tömeg 
mas kenyerére szorul, nem hogy ő tudna más valakinek 
még a jövendőre is már jelenben kenyeret adni. 

Elmondtam okaim t, melyeknél fogva nem tudnék 
megnyugodni lelkemben, ha érdekemben a létező mellett 
még nagyobb terhet is hordana gyülekezetem kivetés 
folytán. 

Bognár Endre. 

A barsi ev. esperesség közgyűlése. 
A barsi ág. ev. esperesség rendes közgyűlését aug. 

25-én tartotta Nagy Szelezsényben, hol a szorgos munka-
idő dacára szép számmal jelentek meg az egyházak kül-
döttei. A gyűlés legnevezetesebb ténye az uj esperesnek 
Nt. Baab Károly körmöci lelkész urnák hivatalába be-
igtatása volt. Szép remények fűződnek az uj esperes mű-

ködéséhez, mind saját egyházában, mind az egész es-
perességben, az egyházi élet és a népnevelés emelése 
tekintetében. Hisszük, hogy e szép remények teljesedni 
is fognak. A többi esperességi hivatalokra a régiek válasz-
tattak meg. 

A műit évben újra felélesztett Özv. árvaintézet szép 
lendületnek indult. Tőkéje 300, a kiosztott segély 20 frttal 
nagyobbodott mult évhez képest. Az i-ső magy. ált. biz-
tosító társasággal, tömeges biztosítás kötelezettséggel 
előnyös szerződésre léptünk, melyből az özv. árvaintézet-
nek is csöppen 1 — 2 frt. A Selmecen felállítandó felekezeti 
tanítóképezde ügyét erősen pártoljuk. Kiss Endre javaslata 
a ker. özv. árva intézet átalakítása tárgyában terhes 
volta miatt el nem fogadtatott; a tanári nyugdíjintézet 
ellen kifogás nem tétetett. Nagy örömet keltett, hogy a 
theol. akadémia ügye — kerületi és egyetemes gyűlé-
seink eme tengeri kigyója — a szerencsés megoldás vé-
gén van. Az egyetemes alap sok vitára adott alkalmat, 
mert bár az eszmét mindenki helyeselte, áldozni is ké-
szek vagyunk, de határozatlannak találtak célját, és 
problematikusnak a beszerzés módját, hogy családonként (?) 
2 frt, hát a nőtlenek, vagy vegyes házasságok ? stb. Kö-
zelebbről kívánjuk ezt meghatározni. Még számos, de in-
kább helyi érdekű tárgy fordult elő. A gyámintézeti 
gyűléssel, melyen a rendelkezésünkre álló jövedelem 
Zágrábnak szavaztatott meg, — a gyűlés befejeztett. 

Következett a jó kedvvel és a kimaradhatlan fel-
köszöntésekkel fűszerezett ebéd, melylyel Bodó Lipót egy-
házi és esperességi felügyelő ur volt szíves megvendé-
gelni az egybegyűlteket. S. D. 

R É G I S É G E K . 
A csepregi colloquium. 

(Vége . ) 

Junius elsején délután, magán tanácskozmány tar-
tatván Chiepregben tetszett határozni Nádasdi urnák, 
hogy következő nap a tágas tér miatt a parochialis 
templomban jöjjenek össze. Mert igen sok lelkész és 
világi (politici) volt jelen. Másnap reggel öt órakor a 
lelkész és az iskolabeliek által, a helyi szokás szerint, 
magyar nyelven tartott rövidke beszédek (szent irás), 
olvasás és collecta éneklés után a superintendens úr 
számára a többi magyar papokkal együtt kijelöltetett 
a hely. Tul felől Sculteti Severin úr és a többi német 
lelkészek, a kik a szomszédságból önként eljöttek, fog-
laltak helyet. Nádasdi úr különös (neki fentartott) széket 
foglalván el, a superintendenshez magyar nyelven szólott 
megnyitáséi. Ugyanazon értelemben nemzetes és vitézlő 
Szentgyörgyi Gábor ur ő nagyságának tanácsosa, a ma-
gyar nyelvben járatlanok miatt azután körülbelől ezeket 
mondta latin nyelven : Tekintetes és Nagyságos Uram, 
szomorúsággal, látván azon zavarokat, melyek részben 
a szertartásokban, részben magának a vallásnak tételei-
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ben is az ő Nagysága birtokain és az azok szomszéd-
ságában levő egyházakat terhelni (pusztítani,) kezdették : 
gyakrabban gondolkozott róla, hogy ezen zűrzavart — 
mint jó felsőséghez illik — valamely kegyes, barátságos 
rendezendő Colloquium utján megszüntesse. Ezen szán-
dékáról máskülönben is és általam is tisztelendő Beythe 
urat, a ki most az egyházak superintendense, értesítette, 
és kérte őt, hogy ő Nagysága ezen kegyes szándékának 
engedjen. A mit a superintendens úr általam és Rheces 
úr által, a ki e varosnak lelkésze, már egy év előtt szí-
vesen megígért ő Nagyságának. Most tehát, midőn Isten 
különös intézkedésével Tisztelendő Severin urat (a ki 
különben más járatban volt) e vidékre hozta, és midőn 
ő Nagysága az én Uram is látja, hogy egyébkénti köz-
ügyi elfoglaltsága neki most némi pihenést enged : előbbi 
szándékának keresztül vitelére kedvezőnek véli az alkal-
mat. Annálfogva a hazasiető Severin urat arra kérte 
mind maga ő Nagysága, mind pedig mások által, hogy 
szenteljen, ezen vidéken időzvén, néhány napot ő Nagy-
ságának és főképen Istennek és az ő egyházának, hogy 
a superintendens úrral eszközlendő békés, barátságos 
Colloquium utján a viszályokat a kívánatos egyetértés 
javára megszüntetni segitsen. A mit midőn Severin úrtól 
megnyert volna, rögtön elkiildötte Rheces urat, ezen 
varosnak lelkészét a superintendens úrhoz, kérvén azt, 
hogy megemlékezvén előbbi Ígéretéről, mai napon itt 
megjelenjék. Mivel pedig látja, hogy mind Severin ur 
mind pedig superintendens ur megjöt tek: azoknak kö-
szönetet mond, és mind két félt nagyon kéri, hogy bár-
mit (vesznek is észre) gondolnak is, a mi a kegyes 
egyetértés javára szolgál, azt mind barátságos beszélge-
tés utján — Isten félelmében — hozzák elő. Es mivel 
ő Nagysága ágostai hitvallású, legcélszerűbbnek látszik 
ő Nagysága előtt, ha a két fél között vitás tételek az 
ágostai hitvallásból olvastatnak fel és a más meggyőző-
désen lévő fél, a hol észre veszi, hogy őt a tétel ki nem 
elégíti, az Isten igéjéből szerényen és barátságosan hozza 
fel okait és türelmesen hallgassa ki az Isten igéjéből 
felelőt. 

Erre röviden igy felelt Nádasdi urnák a superinten-
des ur magyar nyelven : Köszönetet mond neki a vallás 
körül való fáradhatlan buzgólkodasáért és az egyetértés 
megerősítése körüli fáradozásaiért, maga részéről szentül 
állítja, hogy az egyházak (egységét) egyesülését az Is-
ten igéje szerint kívánja. Több ilyen értelemben innen-
onnan mondott szó után végre abban történt meg-
állapodás, hogy az ágostai vallástételből a io-ik cikk (a 
mely az urvacsorájáról szól) felolvastassák. A „Concor-
diae Liber(<-t kezébe vévén tehát Horváth Gergely, az 
emluett cikket (mint következik) olvasni kezdte.* 

Zárjelben jegyzet : „Eddig a Horváth Gergely 
jegyzése. A melyek következnek, azok Beythe András, 
a superintendens fia, a ki a jegyzők egyike vala, írásá-
ból szórói-szóra Írattak 1 e.* 

Középen: »Acta Colloquii habiti in Chiepregh se-

cunda Junii anno i 591. * (A csepregi colloquium tartatott 
I 591. jun. 2-án.) 

,Legelői is olvastatott az ágostai vallástétel 10-ik 
cikke.* Következik a cikk s maga a hosszú vita, melyet 
midőn a superintendens folytatni nem akart volna, a 
jegyzőkönyv lezáratott és sajátkezű alairásokkal hitelesít-
tetett, a mi az okmányban igy néz k i : Nagy betűkkel: 
„A tanuk nevei, hogy ez ugy történt.* Balról: Nádasdi 
Ferenc. Rheces János chiepreghi lelkipásztor. Leonhard 
Vidos. Samarjai sárvári pap. Tesseni Imre cenki 1. pász-
tor. Muraközi György pulyai 1. pásztor. Bathay István 
kőszegi pap. Tökvicz György chiepreghi pap (a hosszú 
úton).* 

Jobbról: Komári Péter akkor szakoni pap. Thus-
már István. Alsólindvay Péter horváthi 1. pásztor. Bu-
chen Amandus mester bizonyítja, hogy ezen Colloquium 
tartatott és hogy a jegyzőkönyvek jó hiszeműleg ké-
szültek. Szegedi András isten igéje szolgája Uj-Kéren. 
És előttem Dragonus Gáspár, a rohonci magyarok és 
horvátok méltatlan lelkésze előtt tétettek a fent emiitett 
állitások.* 

Következik a Horváth Gergely által folytatott fel-
jegyzés : 

jMidőn Nádasdi úr látta volna, hogy a superin-
tendens a Colloquiumot folytatni nem akarja és már 
látta, hogy a délutáni 4 óra is megérkezett, a meddig 
a Colloquium folytonosan tartott evés nélkül: kérte a 
superintendenst, hogy maradjon más napra is ott, foly-
tassa a Colloquiumot és a többi lelkész urakkal való 
magán tanácskozmány után az isten igéjének megfelelő 
egyetértést eszközölje. Midőn a superintendenst mara-
dásra bírta és a jegyzőkönyveket Nádasdi úr kezébe 
vette volna, mindnyájan Nádasdi úrnál étkeztek. Más-
nap azaz junius 3-kán reggeli 5 órakor ujolag a temp-
lomban jöttünk össze. Onnan a superintendens úr ének-
lés közben a templomból kilépvén és még eltávozni is 
készülvén, mind Nádasdi úr, mind a magyar papok 
küldötteinek kérelme által mégis rábiratva visszatért a 
templomba. Ekkor Nádasdi úr arra kérte, hogy a meg-
előzött napon félbeszakasztott Colloquiumot a superin-
tendens úr barátságosan folytassa tovább. A superin-
tendens azonban különböző kérdéseket hozván fel ré-
szint magyar, részint latin nyelven és az időt ezzel 
kitöltvén, a Colloquiumot Severin úrral jegyzőkönyv 
mellett folytatni vonakodott. Azon kérdések, mivel jegy-
zőkönyvbe nem foglaltattak, nehogy valakinek a rága-
lomra adassék ok, — mind pedig a feleletek, akár la-
tin, akár pedig magyar nyelven adattak is, hallgatással 
mellőztetnek. De ez mindenesetre megemlitendőnek 
látszik, hogy midőn Horváth Gergely a superintendens-
től magyar nyelven kérdezte volna: miért tagadja azt, 
a mit előtte való nap már megengedett (beismert) volt ? 
a superintendens tudni akarta, hogy mí legyen az ? 
Erre Horváth Gergely : Tagadod (Negas), hogy minden 
úrvacsorázó (vescentes) Krisztus valódi (ipsissimum) tes-
tét és vérét veszi az úrvacsorájánál, midőn pedig teg-



nap a jegyzőkönyv szerint megengedted. Arra bizony 
a superintendens azt felelte : Ha megengedtem, törjem 
ki a nyakam. Kérem, (szegje) törje ki a nyakamat. 
(Collum mihi confringi praecor.) Midőn pedig Horváth 
Gergely állítását bizonyítani akarta, elébb megjegyezte, 
hogy nem nyaktörést, hanem megtérést kíván a supe-
rintendensnek, azután pedig elvevén Nádasdi úrnak ke-
zéből a jegyzőkönyvet, a mely egész terjedelmében 
magának a superintendensnek András fia által Íratott, 
elolvasta Severin úrnak nyilatkozatat, mely így kezdő-
dik : ,Bármi légyen is az e földön kiszolgáltatott (úr) 
vacsorájában akár a lényeg minden élvezőnek4 stb., 
azután a superintendens úr ezen okoskodásra adott 
feleletét, a mely így szól: A Severin úr által nekem fel-
hozottakra nézve azt felelem : A mit felhozott nyilat-
kozatában, az Istenben hivők nem tagadják. Ez azért 
említtetik fel, hogy mily hasznos dolog a vitás tételek-
nél a jegyzőkönyvbe való foglalás, és mennyire szük-
séges az, nehogy a mi egyszer mondatott, nem mon-
dottnak mondassék ; mindenki láthassa és (kövesse) 
ahhoz alkalmazkodjék. Végre is a superintendens a Collo-
quiumot folytatni nem akarván és látván, hogy egyes 
kérdései, egyes, a tárgyról szóló, isten igéjéből vett 
feleletekkel, azon nyelven, melyen azokat tette, meg-
cáfoltatnak, nagy haragra gerjedt és annyira felindult, 
hogy ott hagyván az egész gyülekezetet, fiával a temp-
lomból boszankodva eltávozott. 

Ezt látván Nádasdi úr előbb maga tiltakozott ez 
ellen magyar nyelven, amit az emiitett Gábor úr ő 
Nagysagának tanácsosa latin nyelven ilyen értelemben 
ismételt: Nagyon fáj az én Tekintetes és Nagyságos 
uramnak, hogy a megkezdett Colloquiumot folytatni 
nem lehetett és békés egyességre és egyetértésre jut-
tatni a vallási viszályt nem tudta. Tiltakozik az ellen 
Isten és minden kegyesek előtt, mert rajta nem mult, 
hogy barátságos egyetértés utján az elidegenedett lel-
kek az Isten igéje szerint nem egyesültek. Mert minden, 
a szentírásban erre nézve mengengedett (módot) eszközt 
megkisérlett ő Nagysága. Most azonban miután Beyhte 
úrnak magaviselete által (mint mindnyájan láthatjak) 
ezen dicséretes dolog megzavartatott, a maga lelkiisme-
retét másnak kevéssé érett meggyőződéséhez kötni ü 
Nagysága nem akarja. Hanem legközelebb minden, a 
maga birtokán levő egyházak lelkészeit összehivandja 
Ü Nagysága és azon lesz, hogy mindnyáján egyetértse-
nek (valljanak) az ágostai hitvallással, a mely az Isten 
igéjéből eléggé van megerősítve. A kik pedig nem akar-
nának ekképen cselekedni és az isten igéjében magából 
nekik nyújtott tanítást nem karolják fel, O Nagysága 
a maga birtokán tovább nem tűri. Reményli különben 
O Nagysága, hogy ezen kegyes müvében Isten kegyel-
mesen vele lesz segítségével. Köszönetet mond továbbá 
Severin úrnak és a többieknek, a kik részint jelenlé-
tökkel, részben élő szavakkal is a rendezett Colloquiu-
mot előmozdítani törekedtek, azoknak sok szerencsét 
kíván s biztosítja őket Ó Nagysága kegyes jóakaratá-

ról (indulatáról) Gábor úr ezen beszédére Horváth Ger-
gely, a többieknek, a kik vele voltak és a maga nevé-
ben röviden felelt. Es a többi magyar lelkész ura-
kat buzgón kérte, hogy mellőzvén az emberi ész (tetsző) 
nézeteit (a melyek, hogy mit érnek az isten igéjével 
szemben, eléggé meglátszik a jelen Colloquiumból is), 
egyedül az isten igéhez, a mely az emiitett tárgyról 
szól, ragaszkodjanak, a mire őket mindnyájokat méltán 
indíthatja Krisztus maga úgy a valódi szabadságnak 
ígéretével, Ján, 8., mint az utolsó napon tartandó rette-
netes ítélettel való fenyegetésével, Ján. 12. 

»Ezek ekképen befejeztetvén, Nádasdi úr kérte az 
egyházak jelenlevő lelkészeit, hogy neveiket a két 
jegyzőkönyv alá (melyek felvétettek) bizonyításul alá-
írják. A mi is midőn megtörtént volna, az egyik 
jegyzőkönyvet, a mely magának Beythe István úrnak 
fia, András keze által Íratott, magához vette. Melyből 
a Colloquium ide is beíratott. Most már használhatja 
ezen feljegyzést a kegyes és egyedül az isten igéjéhez 
ragaszkodó keresztyén lélek, haszonnal. 

Az Urat pedig kérem, hogy igéjével, mint pő-
rölylyel törje meg a mi szíveink kemény kőszikláját és 
tegye alkalmatos (jó) földdé, mely az isten igéjének 
magvát ez életben haszonra fogadja be s mi mindnyá-
jan Krisztus altal ama örök életnek örökségébe plán-
taltassunk át. Amen. Amen ! 

Jobbról: .Strázsán a másfél ezeren felül való ki-
lencvenegyedik év august. 8-dik napján a régi kalend. 
szerint Íratott általam eperjesi Mihalko János által sa-
játkezűleg.4 

Közli: H'órk József. 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

A vallás kiirtása. 

Franciaország a szélsőségek hazája. A nagy fran-
cia forradalom óta folytonosan egyik tulságból a má-
sikba, egyik deliriumból a másikba esik. 

Tegnap még Paray-le-Monial és • Bienheureuse 
Marguérite, magyarán a széniéit széna volt »en mode* ; 
ma már a vallás kiirtása a „haute nouveauté.4 

Paul Bert, a párizsi egyetem bölcsészeti karának 
hirneves tanára, a jövendőbeli közoktatásügyi miniszter, 
ezerekre menő hallgatóság előtt és Gambettának elnök-
lete alatt előadást tartott a papság, és maga a vallás 
ellen. 

Előadása oda irányult, hogy bebizonyítsa, mikép 
a vallást, mint társadalmi tényezőt, mihamarább meg 
kell semmisíteni, hogy ennélfogva a papoktól el kell 
venni a morál tanítását az iskolákban, hogy a jövő er-
kölcstanának, a valódi és igazi morálnak a tudományos 
oktatásra kell fektetve lennie. 

E tan természetesen nem uj, az atheisták változa-



tosnál változatosb alakban adtak már kifejezést e nézet-
nek. Ha mindazonáltal Paul Bert előadása nagy port 
vert föl, azt eléggé megmagyarázza azon körülmény, 
melyre már fentebb utaltunk, t. i., hogy már évek óta 
ki van jelölve,, legjobb barátja Gambettának miniszter-
elnöksége alatt a közoktatásügyi tárcára. 

Es most, midőn az események Gambettának kor-
mányzatát mintegy szükségessé tették és csak rövid 
idő választhat el bennünket Gambetta országának vég-
leges eljövetelétől : Paul Bertnek, a közoktatásügyi mi-
niszterjelöltnek előadása, programmbeszédje gyanánt te-
kinthető. A jövendő közoktatásügyi miniszter tehát el-
mondta részletesen a programmját és a jövendő minisz-
terelnök, ki a gyűlésen elnökölt, helyben hagyta e 
programmot és az ezerekre menő hallgatókkal együtte-
sen meg is tapsolta. 

Gambetta, ki régóta hirdette, miszerint „az ellen-
ség a papság4 , most, midőn kormányra jut, egy lépés-
sel tovább megy és azt mondja, hogy az ellenség a 
vallás. 

E kijelentés után többé nem lehet kétségünk ab-
ban, hogy a Gambetta-kormány által eszközlendő re-
formok egyik legnevezetesbike lesz a papságnak és a 
vallásnak mint allami tényezőknek végleges megsemmi-
sítése. 

De ha Bert kereken és himezés-hámozás nélkül 
mondta ki a dolgot, és bár bebizonyítani igyekezett a 
papság és vallás megsemmisítésének szükségességét : 
egy árva kukkal sem árulta el, hogy voltakép mit is 
ért ő a papságnak és a vallásnak mint állami ténye-
zőknek megsemmisítése alatt. 

Vájjon azt-e, hogy az állam megszünteti a papok 
fizetését, a papképezdék, mint egyetemi fakultások föl-
oszlattatnak, az okmányokon nem lesz többé rovat 
annak följegyzésére, vájjon valaki milyen valláshoz tarto-
zik, a vallási egyletek magánegyleteknek tekintendők 
és hogy valaki protestáns, avagy katholikus, csak olyan 
jelentőségű mint például az, hogy valaki tagja-e termé-
szettudományi társaságnak vagy a mérsékletesség egyle-
tének, hogy a magukat papoknak nevezők nem tanít-
hatnak nyilvános iskolákban stb. stb. 

Hát a ' kizárólag tudományos oktatásra fektetett 
erkölcstan alatt mit kell érteni ? 

Magát az atheizmust-e, avagy csak a keresztyén, 
vagy ha jobban tetszik, a felebaráti szeretet vallása er-
kölcstanának megtisztítását a képtelenségektől ? 

Mind e kérdések körül homály lebeg még. De a 
diskusszió a sajtóban e tárgy körül már is nagyon élén-
ken foly. 

Úgy vélekedünk, hogy ezt az egész valláskiirtási 
programmot nem kell olyan komolyan és betű szerint 
venni, miként néhány lap teszi. Maga Paul Bert és 
Gambetta bizonyára meg vannak győződve, miszerint 
ilyesmi keresztülvihetlen. 

Nézetünk szerint nem valami népszerüséghajhászás 
e nagyhangú jelszó kiadásának valódi célja. Hanem az, 

hogy mumus legyen a francia clerusra nézve, melynek 
túlkapásait, államellenes üzelmeit Gambettáék máskép 
nem tudnák megfékezni, mint ily módon. 

Megakarják rémíteni az ekklézsiát, melynek nincs 
kedve militánskodni, hanem törik-szakad triumphans 
akarna lenni; s elég cynicusok, hogy e megrémitést 
ily kegyeletlen ténynyel kezdik. 

Apróságok. 
Egy svájci kath. lap, a Eribourgban megjelent 

Liberté (!) egy francia jezsuita atya rettenetes levelével 
lepte meg a világot. 

„Tudatni kívánom, — így hangzik a levél, — hogy a 
Szent Szűz a Gouy-kórházban megjelent. ICpen olyan 
volt, mint a lourdesi megjelenésekor. A szűz egy 32 
éves asztalos legényt választott látogatásai tárgyául. 
Legutolsó s legnevezetesebb találkája a hét fájdalmú 
szűz Anyánk napján volt. A szent szűz kipanaszkodván ma-
gát a hitnek Franciaországban történt megsemmisítése fe-
lett, így végzé beszédét: Mivel Franciaország nem gondol 
többé a Szent Anya könnyeivel, sem a Fiu fájdalmával, a 
többek között a következő szerencsétlenségek fognak reá 
tódulni: Az új szülöttek eihallása; az egyháznak az államtól 
elkülönítése ; templomok bezárása ; papok üldözése (csu-
pán Anglia és Svájc adnak menhelyet az üldözötteknek). 
Az 1881 -iki szüret előtt rettenetes háború Poroszország-
gal ; Franciaország leigázása ; azután pedig Gedeon 
300 vitézeihez hasonló férfiak kicsiny csapatja által való 
felszabadítása. V. Henrik fogja visszaűzni az ellenséget, 
diktálandja a békét s állitandja vissza a vallást és a 
jogot. Az eredeti és authentikus (11) okiratból kivonta, 
Rodez, le T24. mars 1881. S. de Reneville.* 

•sí-

Nem csoda azután, ha olyan vallásban, mely ily 
őrültségeket büntetés nélkül eltűr, sőt elfogad, a követ-
kező botrányos s emberietlen dolgok történnek: 

A Bombay elnökségéhez tartozó Belgaum, jelen-
tékeny katonai telep, mely mellett egy európai gyar-
mat is alakult hivatalnokok s katonák családjaiból, ke-
reskedőkből s különféle polgári elemekből, minőket 
egy terjedelmes s állandó katonai telep szokott maga 
köré gyűjteni. 

Ezek közül a katholikusok leánygyermekek neve-
lése végett egy zárdát alapítottak, melybe aztán nem-
csak katholikusok, hanem, — más intézet nem levén, 
protestánsok is beadták leányaikat. A jó nénék ezt arra 
használták fel, hogy a protestáns leánykákat áttériteni 
törekedtek, mely törekvésük ez évben valóságos bot-
rányig ment. Volt ugyanis a növendékek között egy 
10 éves protestáns leány, kinek édes anyja féltvén leá-
nyát az áttéritéstől, kiakarta azt venni a zárdából, a 
mit azonban a nénék megtagadtak s csakis a hatóság 
közbelépése folytán nyerhette vissza az anya gyer-
mekét. 

A jó nénék most cselhez folyamodtak. A fiatal 



leány néhány nap múlva eltűnt. Többen látták őt a 
zárda melletti kápolnába bemenni, de kijönni nem látta 
senki. A hatóság újra közbelépett, de a főnöknő hivatkozva 
azon angol törvényre, hogy a vádlott nem köteles ön-
maga ellen bizonyságot szolgáltatni, megtagadott min-
den feleletet. Engem — úgymond — egy kiskorú el-
sikkasztásával vádolnak; vádlóim bizonyítsák be vád-
jukat, én nem szólok semmit. 

A rendőrség utána látott a dolognak s reájött, 
hogy a leány Mopsube, portugall földre szállíttatott. A 
szállító kocsit is felfedezték s a kocsis kivallotta, hogy a 
kocsit egy zárdabeli szolga bérelte fel. 

Kétes, hogy a leányt megtalálják-e valaha? 

* 

John Young, a híres mormon próféta fia, börtönbe 
került Coloradoban a többnejűség miatt. Első nejének 
azt igérte, hogy több nőt nem vesz el ; de igéretét 
nem tartotta meg, elvevén még két másik nőt is. John 
Youngné asszony (az első feleség) panaszt emelt férje 
ellen s a hatóság alkalmazta reá a törvényt. 

Kérdés, hogy a három feleség közül melyik siratja 
jobban ? 

A Renaissance után 
Hetesy Victor, 

lelkész. 

I R O D A L O M . 
Dobrowsky és Franké kiadásában megjelent : 

Földrajz a gymnásiumok számára. I. kötet. A magyar 
királyság és a földközi tenger környéke. A legújabb 
ministeri tanterv szerint irta Laky Dániel, fögymnásiumi 
tanár. Ára I frt. — Átalánosan el van ismerve, hogy a 
Laky-féle földrajzi tankönyvek e nemben a legkitűnőb-
bek közé tartoznak. Evekkel ezelőtt, midőn Laky tanár 
első földrajzi tankönyvét közzé tette, azt a munkát 
terjedelmesen ismertettük. Ami hiánya volt, pontosan 
kijavította ; tankönyveinek számos ujabb és ujabb kiadása 
egyre szabatosabb leírását adja földünknek. A jelen ki-
adás, mely a szöveg közé nyomott földrajzi és természet-
rajzi ábrákkal van ellátva, kifogástalan úgy tartalmilag, 
mint tartalmának földolgozása tekintetében. Meglátszik 
rajta, hogy aki egy szaknak szenteli összes erejét, ab-
ban az egy szakban a tökéletesség magas fokára viheti. 
Rendszere nem olyan ugyan, melylyel részünkről egyet-
érthetnénk ; de ezért nem Lakyt hibáztatjuk, hanem a 
ministeri tantervet. A ministeri tanterv szerint készített, 
s napjainkban gombamódra szaporodó földrajzi tanköny-
vek közül azonban, gymnáziumok számára, mint legkü-
lönbet, Laky jelen tankönyvét ajánlhatjuk. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Zsinati választások. Az alsó-borsodi ref. egy-

házmegye Miskolcon tartott összejövetele alkalmával bon-
tattak fel az egyházak által másodízben beadott szava-
zatok, melyek szerint zsinati képviselőknek megvalasz-
tattak rendes tagokúi: Prágay Lajos esperes és báró 
I ay Béla segédgondnok, póttagúi világi részről Dr. 
Bódogh Albert, s az egyházi részről általános szavazat-
többséget ismét senki nem nyervén, ujabb szavazat 
rendeltetett el. — Az abauji egyházmegyében, mint ne-
künk irják, a második szavazás alkalmával Béky Sámuel 
kassai lelkész választatott meg rendes képviselővé. — 
A tiszáninneni superintendentia tanintézetei (Sárospatak, 
Miskolc és Rimaszombat), mint értesülünk, rendes kép-
viselővé Mitrovics Gyula sárospataki theol. tanárt válasz-
tották meg, a másik rendes képviselőségre uj szavazás 
rendeltetett el Kérészy István, Szinyey Gerzson és Bak-
say István között; a két pótképviselőségre hasonlóképen 
uj szavazás lesz Kun Bál miskolci tanár, Baksay István, 
Szinyey Gerzson és Bokor József között. 

* Vadonat uj a nazarénus secta, hanem azért már 
bővölködik hierarchiai rangfokozatokban. Vannak köztük 
i. gyönge barátok, 2. erős barátok, 3. gyönge atyafiak, 
4. erős atyafiak. Ez utóbbiak között vannak aztán : éne-
kesek, tanitók, evangyelisták, vének, püspökök, akik 
mind ajánlás utján egy felsőbb püspök által erősittetnek 
meg, mint akár a pápakövetőknél. Erős atyafinak, seniornak, 
diákonusnak, püspöknek, egyátalában a főbbeknek több 
meg van engedve, mint a gyengéknek; például szabad 
világi könyveket is olvasni, másokat dorgálni, pirongatni, 
még világi emberhez disznótorba is elmenni, ami már a 
gyengéknek nincs megengedve ; sőt hogy a főbbeknek egy 
kis részegség sem rovandó föl, erre is van példa. Egy pa-
cséri tizenhárompróbás nazarénus és az első főtéritő püspök 
Hackl, elmentek egy újvidéki atyafihoz látogatóba, és ott 
valami jóféle szerémi bortól annyira becsiptek, hogy — 
tisztesség nem esik mondván — a gyenge borivó Ilackl 
még Schillert is fordított (pedig az tudtunkkal nem szent 
könyv). Ámde az ilyen dolgot a sátánnak róják fel. Ezzel 
épen ellenkezőleg egy pacséri szegényebb sorsú s még 
gyenge atyafi, névszerint Tóth János kubikolni lévén, igen 
fáradtan ért be Zomborba, hol fél verdung pálinkát s egy 
meszely bort megivott, mi a fáradt embernek megártott és e 
tette miatt a hatalmasok őt mint sérültet rögtön egy évre 
nyugalomba tették, ugy annyira, hogy ép tagoknak egy 
évig köszönnie sem volt szabad. Nem csuda, a hatalmasok 
hatalmasan szoktak cselekedni, és ezt kívánja a Krisztus 
szelleme, a felebaráti szeretet is! mert, mint egykor a 
zsidó nagy tanács összeült ítélni Jézus felett, ugy ők is 
csupa testvéri szeretetből összeülnek és tanácsot tartanak 
és ítélnek gyarló embertársaik felett, követvén az üdvö-
zítőt, a ki megparancsolta, hogy ne ítéljetek, és 
nem ítéltettek, ne kárhoztassatok, és nem kárhoz-
tattok. — Érdekes volna tudni, mit ítéltek azon két 
régi nazarénus felett, kik közöl az egyik ,titkos aj-



táját behajtva,* rágyújtott és pipázott. Társai rányi-
tották az ajtót, s a nagy füstről mindjárt eltalálták a 
bölcsek, hogy pipázott, és ez nagy hiba vén nazarénus-
tól, mert nekik dohányozni nem szabad ! A másik régi 
nazarénus atyafi pedig, ki egyszersmind kovácsmester, 
és a gyülekezet egyik törvénylátója s tanítója, oly sze-
rencsétlenül járt, hogy egy nála dolgoztató szerb atyafi 
véletlenül a nagy kalapácsot rá találta ejteni a majsz-
trom lábára, ez pedig az erős ütés és fájdalom miatt, 
épen ugy mint egykor Csokonai Vitéz Mihály, csapot-
papot, mindent elfeledve, ekként kiáltott fel: Ejnye a 
Kr sát. Hogy hány esztendőre ítélték el ezért őt 
a bölcsek sérültnek : arról hallgat a krónika, mert mind 
a pipás öreg, mind a kovács majsztrom régi előkelő fa-
rizeusok, vagy akarjuk mondani nazarénusok, azoknak 
pedig minden szabad, épen mint a régi közmondás tartja : 
„Ouod licet Jovi, non licet bovi(<, azaz egy erős naza-
rénusnak minden szabad, de a gyengéknek semmi sem 
szabad. Persze hisz a bor is megárt a gyermeknek : 
embernyi embernek kutya baja tőle ! 

* Rossz idő jár a libanoni cédrusokra, melyekből 
hajdan Salamon templomát építették, s melyek az ó-tes-
tamentomban az erősség és szilárdság jelképei. A régi 
tiszteletre méltó kiterjedésű cédrus erdő körülbelül 400 

fából álló ligetre olvadt le. Hogy a végpusztulástól meg 
lehessen őrizni, vagy legalább mostani terjedelmében 
fentartani, Rusztem pasa, Libanon főkormányzója külön 
rendeletet bocsátott ki, mely ugy a hanyagságnak, mint 
az utazók barbárságának véget vetni van hivatva. 
Meg van tiltva, hogy a cédrusok közelében sátorokat 
üssenek, hogy a fák mellett tüzet rakjanak, vagy pedig, 
mit eddig a touristák igen sokszor megtettek, konyhá-
kat állítsanak fel. Nemhogy ágakat, de ezentúl még 
leveleket sem szabad a fákról szaggatni, valamint meg 
van tiltva az erdőbe lovakat, öszvéreket, birkakat vagy 
bárminő állatokat beereszteni. Csak aztán a török kor-
mányzó rendelete ne maradjon irott malaszt. 

* Gyászhí r . Az erdélyi ref. egyházkerületet sú-
lyos csapás érte. Báró Kemény István, Alsófehérmegye 
volt főispánja, az erdélyi országgyűlésnek több izben 
volt követe, a magyar országgyűlésnek éveken át volt 
képviselője, a nagyenyedi és gyulafehérvári ref. egyház-
megye és a nagyenyedi ref. Bethlen-főtanoda főgond-
noka, hosszas szenvedés után, élte 71-dik évében, Csom-
bordon e hó 14-én a jobblétre szenderült. A kiszenve-
dett derék férfiú hűlt tetemei f. hó 16-án d. u., a ha-
lottas háznál tartott gyászszertartás után a csombordi 
temetőben helyeztettek el nyugalomra. Béke poraira 1 

Szerzőnél 2 frt 4 0 krért megrendelhető ily című munka: 

E g 3 7 \ h L á L Z Í T o e s z é c L e l k : 1 - 3 

az egyházi esztendőnek minden ünnepére és vasárnapjára. — Irta Kolbenheyer Albert, csernyeí evang. lelkész. 
(2 füzet, 381 lap, összesen 67 beszéd). 

A tiszta jövede lem a csernyeí evang. gyülekezet fe lsegélésére fordíttatik. A könyv bérmentve 
küldetik keresztkötésben. 

Figyelemre méltó az iskolák részére. 
A közeli tanévre kiadásomban a következő újdonságok jelentek m e g és ped ig : 
Középiskolai füzetek (compendia) szerkeszté Kerékgyártó Elek tanár, hazai költőink legje-

lesebbjeivel úgymint: Arany János, Jókai Mór, Petőfi Sándor és T o m p a Mihály arcképével és élet-
leirásával ellátva, e g y darab tartalmaz 20 lap keresztvonalokkal ellátott igen finom papirt és ára 10 kr. 

Nemzeti iró füzetek, szerkeszté Kerékgyártó Elek tanár, a magyar királyok arcképeivel és 
életleirásával, ára e g y darabnak 2 kr. 

Statisztikai iskolai lajstromok Belica József fővárosi tanítótól szerkesztve, ára ivenkint 9 kr. 
Megjegyeztetik, hogy e g y tökéletes lajstromhoz legalább 2 iv szükségeltetik. 

Elárusítók megfele lő engedményben részesülnek. 
Ajánlom egyszersmind a tisztelt igazgató és tanitó urak, valamint tanulóknak becses figyel-

mébe nagyszerűen és dúsan berendezett raktáromat mindennemű iskolai-, iró- és rajzszerekben a 
legjutányosabb árakon és a l egpompásabb kiszolgálás mellett. 

Kiváló tisztelettel 

Posner Károly Lajos 
magy. kir. udvari szállító, papírkereskedő 

nagyban és kicsinyben. 
Budapest, Erzsébettér 7. szám. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tutajdonos : I D r . B a , l l a , g r i DEUTSCII M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 

IX. ker. Kinizsy-utca 29. sz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizet-hetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

H i r d e t é s e k d i j a : 

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

külön 30 kr. 

T e l j e s s z á n m - ú . p é l c L á m y o i c l s i a l m i n d é g s z o l g - á i H i a . t ű i n k : . 
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Előfizetési felhívás 

PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP" 
1881. évi október—decemberi negyedévi folyamára. 

Előfizetési díj : negyedévre 2 forint 25 kr, 
Az okt. 31-én Debrecenben összeülendő zsinat tárgyalásairól lehetőleg gyorsan és alaposan 

kívánjuk értesiteni olvasóinkat. E célból gondoskodni fogunk megbízható s az egyházi ügyekben jártas 
levelezőről, s ha szükségét látjuk, lapunk a zsinat tartama alatt tetemesen megbővitve, hetenkint kétszer 
fog megjelenni. Minthogy azonban ez jelentékeny áldozatokat kiván: lapunk minél tömegesebb pár-
tolására hívjuk fel ezúttal a t. közönséget. 

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Kinizsy-utca 29-ik szám alatt) kérjük küldeni. 

Dr. Ballagi Mór , 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

Egyház i sére lmek. 
A dunántúli evang. egyházkerület f. évi aug. 

24—25-én Győrött megtartott közgyűlésének 
legfontosabb tárgyát képezte az incédi vasme-
gyei eset. Miután e tárgy már úgyis ismeretes, 
röviden csak azt jegyzem meg, hogy Incéd köz-
ségében több evang. családfő, kik kath. embertől 
vettek úrbéri ingatlan telkeket, egy vallás- és 
közokt. miniszteri rendelet által ezen telkek után 
a kath. papi illetmények megfizetésére kötelez-
tettek, s e rendelet már végrehajtás alatt áll. 

Alkotmányos államnak legfőbb ismertető 
jellege a törvények iránti rendkívüli tiszteletben 
rejlik, mi nagyon természetes is, mert hisz a tör-
vények hozásában közvetve részt vesz az állam 
lakosainak legnagyobb és legtekintélyesebb része, 
azért a törvényeket ugy tekinti, mintha azokat ő 
maga hozta volna, s így azokat tiszteli s meg is 
tart ja Annál jobban kell sajnálnunk, hogy akad 
alkotmányos államokban ember, és pedig minisz-
ter, a ki magának absolut hatalmat tulajdonítva 

nem törvények magyarázata — mert arra nincs 
hivatva, — hanem a törvények, jogszokások, és 
a törvényes állapot félremagyarázásával az abso-
lut államok ^rendelem és parancsolom,4 intézmé-
nyeit törekszik homlokegyenest ellenkező s álta-
lunk törvényesnek soha el nem ismert rendele-
teivel meghonosítani s érvényre emelni. Mély 
sajnálatunkat kell kifejeznünk, hogy az alkotmá-
nyos m. kir. miniszter épen a protestáns egyhá-
zat szemelte ki áldozatul, s ez kényszeritett ben-
nünket, hogy hosszú küzdelmek árán törvényben 
biztosított jogaink védelmére keljünk. Kijelentjük 
azonban, hogy a miniszter az e tárgyakban ki-
adott törvényellenes s tévedésen alapuló rende-
letei által oly harcot idézett elő, melyre ez idő 
szerint éppen nem volt szükség, s a XIX. század 
nem talál hazánkban alkalmas talajt vallási vil-
longások s egyenetlenkedésekre; sokkal művel-
tebbek s türelmesebbek vagyunk, semhogy fele-
kezeti bajokkal bíbelődjünk, azt az egyes feleke-
zetek maguk között saját intézményeik, törvé-
nyeik s törvényes szokásaik szerint majd elinté-



zik; a miniszter tehát nagyon rossz szolgálatot 
tett a közügynek, midőn törvény által már ren-
dezett s elintézett régi bajokat, civakodásokat s 
elfelejtett dolgokat, mintegy hajánál íogva ismét 
szőnyegre hurcolt s elintéztetésüket kérdés tár-
gyává tenni törekedett . 

Hogy azonban a sérelmes ügyekben kiadott 
miniszteri rendeletek alaptalanságát kimutassam, 
közlöm azokat egyenként és pedig lényegökben: 
Ezek a következők: 

A nagy-chlivényi ügyben 1880 april 4-én 
9259. sz. a. kiadott vallás- és közoktatási minisz-
teri rendelet azt mondja, hogy: >;>A lelkészi illet-
mények körüli legfőbb fokú intézkedések az O 
Felsége kormánya által gyakoroltattak, s ily 
ügyeknek legutolsó fokon való elintézése az ed-
digi kivétel nélküli gyakorlat szerint is minden-
kor ezen minisztérium által foganatosít tatott ; kö-
vetkezésképen a jelen ügy egyáltalában nem so-
rozható a magánosok azon ügyeihez, melyek az 
1876. évi 6. sz. (és nem 16. sz., mert ez a vég-
rendeletekről szól) 58. §-nak c) pontja szerint 
utolsó fokon a közigazgatási bizottság által inté-
zendők el." 

A sövényházi ügyben 188 r március 4-én 
5096 sz. a. kimondá a miniszter, hogy: „Az egy-
házlátogatási okmány (canonica visitatió) mind-
addig, míg valamely ujabb törvény vagy szabály-
rendelet nem alkottatik, országos gyakorlat szerint 
kétoldalú szerződésnek, tehát oly jogügyletnek 
tekintetik, melynek alapján a jogelőd jogai és 
kötelezettségei a jogutódra is áthárulnak." 

A püspökii ügyben 1878. január 8-án 224. 
sz. a. azt mondja a miniszteri ha tároza t : „Az egy-
házlátogatási okmánynyal, mely pedig ez idő sze-
rint még a lelkészi és tanitói illetmények tekin-
tetében döntő okmányul szolgál, igazoltatott az, 
hogy Püspökiben a fentebb érintett illetmények 
kiszolgáltatásának alapját az „úrbéri birtok" ké-
pezi : ez tehát nem személyes, hanem birtokkal 
járó kötelezettség, ily kötelezettséget pedig min-
denki, valláskülönbség nélkül tartozik teljesíteni. 

A bánfalvi esetben 1880 ápril 25-én 11672. 
sz. alatt kelt miniszteri rendelet így szól: „Az 
egyházlátogatási okmány kivonatának azon tételé-
ből „singulis colonis" kétségtelen, hogy a szóban 
forgó lelkészi illetmény a volt úrbéres birtokok 
terhét képezi, tehát az az ily szolgalommal ter-
helt birtok bármily vallású tulajdonosa által vise-
lendő." 

A lechnici esetben 1881 március 23-án 5933. 
sz. alatt kelt miniszteri rendeletben pedig kimon-
datott, hogy: „Azon körülmény, hogy W. D. 
magát az emiitett 5/4 (úrbéri) telekre nézve nem 
tulajdonosnak, hanem haszonbérlőnek vallja, őt a 
kérdéses illetmény kijárultatásától azért nem ment-

heti fel, mert jelen esetben a kifogásolt tartozás 
nem „személyes", hanem „telekhez kötött" terhet 
képezvén, lerovására nézve a fenálló rendeletek 
és törvényes gyakorlatnál fogva azon közadózá-
sok sorába tartozik, melyeknél a jogosult, a tu-
lajdonos kutatása nélkül, követelését közvetlenül 
a tényleges birlaló irányában érvényesitheti, ki 
is, a mennyiben erre nézve a tulajdonossal szem-
közt kötelezettséget nem vállalt, ez ellen magát 
viszkereset utján kártalaníthatja." 

Az előadott miniszteri rendeletekből tehát 
az következik, hogy a) Az „úrbéri birtokok" után 
való kath. papi járandóságokra nézve a legfőbb 
lórum a minisztérium, b) hogy a canonica visita-
tió mai napig is teljes érvényű, s mint kétoldalú 
szerződés, törvényes erejű, c) hogy a kath. pap-
bér fizetendő bárki által, midőn az egyházláto-
gatási okmányban ezen szavak fordulnak elő : 
„a singulis colonis", „a sessione" ,domo colonicali" 
stb. s mindezen kivételek doloebani kötelezettsé-
get állapitanak meg. 

Hogy mennyire téves indokai vannak a fen-
tebbi miniszteri rendeleteknek, hogy mennyire 
nem respectáltatik a tételes törvény és az anyagi 
magánjog, végre, hogy mennyire erőltetett kiin-
dulási alap van e miniszteri rendeletekben, — 
azt nyomban kimutatom, ezt megelőzőleg azon-
ban a protestánsok törvényes álláspontját szem-
ben a minden törvényes alapot nélkülöző fen-
tebbi miniszteri redeletekkel, sorolom fel. 

Az 1790/1 évi t. c. 6-ik pontja — véget 
akarván vetni a protestánsok és katholikusok 
közötti -villongások és háborúságoknak, rendeli, 
hogy : „az evangélikusok által a katholikus pa-
poknak és iskolatanitóknak, vagy az egyház más 
szolgáinak akár készpénzben, akár természetiek, 
ben vagy munkákban eddigelé fizetett papbér 
vagy ágybér jövőre egészen megszűnjék, 
az többé sehol meg ne vétethessék, ha csak az 
evangélikusok az emiitett lelkészek szolgálatát ön-
kényt nem használják, mely esetben azon cselek-
vényekért a katholikusokkal egyenlő gapbért tar-
toznak fizetni." 

Az 1848. 20 t. c. 2 §. szerint az e hazában 
törvényesen bevett minden vallásfelekezetekre 
nézve különbség nélkül tökéletes egyenlőség és 
viszonosság állapittatik meg. 

Az 1868. évi 53 t. c a mindkét felekezetű 
protestánsok egynémely ügyeit szabályozván, 
megerősíti a keresztény vallásfelekezetek között 
már az 1848. 20. t. c. alapján létesített helyes 
viszonyosságot. Különösen pedig az 1868. 53. t. 
c. 23-ik §. azt mondja és rendeli: „Különböző 
vallásfelekezetüek által lakott községben és vá-
rosban, mely házi pénztárából egyházi célokra 
vagy valamely felekezeti iskola javára segélyt 



szolgáltat ki, e segélyben igazságos arány szerint 
minden ottan létező vallásfelekezet részesítendő." 

Az 1790 /1 évi 6. t. c. tehát világos szavak 
és félremagyarázhatlan sorokban mondja ki, hogy 
jövőre az evangélikusokat a kathol. papok, tani-
tók vagy egyházi szolgák egyházi illetményei tekin-
tetében semminemű kötelezettség nem terheli. S mi-
után e törvény mai nap is teljes erejében fenáll, 
mi protestánsok ezen törvény védelme alatt tel-
jes biztonságban érezzük magunkat, s a miniszteri 
rendeleteknek s az ezen törvénynyel homlok-
egyenest ellenkező, bármi nemű miniszteri intéz-
kedéseknek fejet hajtani nem fogunk, sőt azo-
kat szentesitett s érvényben álló törvényeink elle-
nére kiadottaknak, s így törvényteleneknek nyil-
vánítjuk s azokért a minisztert hazai törvényeink 
alapján felelőssé tesszük. 

A többször idézett miniszteri rendelet a nagy-
chlivényi esetet illetőleg azt mondja, hogy a lelkészi 
illetmények körüli legfőbb fokú intézkedések az 
O Felségét megillető legfőbb kegyúri jog és fel-
ügyelet folytán O Felsége kormánya által gya-
koroltatott, . . . . a miért is legutolsó fokon az 
ügy elbírálása a minisztert illeti. Kétséget nem 
szenved, hogy a fő felügyeleti jogot a magas kor-
mány gyakorolja vallási ügyekben, de nem gya-
korol papi illetmények megítélése tárgyában fe-
lebbezési forumot, mert ezt a törvény határozot-
tan kizárja. A miniszter ugyanis azt mondja, hogy 
a nagy-chlivényi ügy nem sorozható a magáno-
sok azon ügyeihez, melyek az 1876. 6. t. c. 58. 
$ nak c) pontja szerint utolsó fokon a közigazga-
tási bizottság által elintézendők. Ugyan hát hova 
sorozhatok? Az idézett törvény 58. §. a b c d 
és e) alatt taxatíve felsoroltatnak mindazon ügyek, 
a melyek mint utolsó forumhoz felebbezhetők; 
már most ha papi illetmények iránt közigazgatási 
uton első fokúlag a szolgabíró, másod fokban az 
alispán, harmad fokban a közigazgatási bizottság 
határoz, a fokozatos felebbezés ezen 58 §. szerint 
más hatóságokhoz nem is történhetik, mert míg 
ezen §. a minisztériumot teljesen mellőzi, az 59. 

c) pontja esetében csak akkor van helye fe-
lebbezésnek a közigazgatási bizottsághoz, ha az 
alispáni határozat az elsőfokú hatóság határoza-
tától eltért, holott a belügyminisztériumhoz az 58. 
$.-ban emiitett 5 eset közül csak adóügyben van 
felebbezésnek helye. 

A sövényházi, püspökii és bártfalvi esetekben 
már határozottan kimondja a miniszteri rendelet, 
hogy a kath. papi illetmények nem személyes, 
hanem dologbani jogot állapítanak meg, dolog-
bani jogok pedig az ingatlanok mindenkori tulaj-
donosai ellen érvényesíthetők. A miniszternek ez 
a jogi nézete legsérelmcsebb s legtévesebb, mert 
nincs ember, a ki tisztában van a jogi nézetekkel, 

s a ki csak némi fogalmát bírja a dologbani 
jognak., hogy ezt a miniszternek elhigyje. A minisz-
ter ugyanis azt állítja, hogy az egyházlátogatási 
okmány a felsorolt három esetben a papi illet-
ményeket az úrbéri birtokok után állapította meg. 
Minthogy pedig az egyházlátogatási okmányokba, 
szem előtt tartva az 1 790/1 évi 6-ik törvénycikket, 
csak oly úrbéri birtokok vétethettek fel jogosan, 
melyek a canonica visitatió alkalmával katholikus 
kézben voltak, a melyek protestáns kézen voltak, 
tehát nem lettek felvéve; ebből az következnék, 
ha később támadtak katholicus birtokok, azok 
már nem tartoznak papi illetményeket fizetni, mert 
nem foglaltatnak az egyházlátogatási okmányban. 
A miniszter azt mondja továbbá, hogy az egyház-

! látogatási okmány kétoldalú szerződés, melynek 
alapján a jogelőd kötelezettségei a jogutódra is 
áthárulnak. 

Határozottan meg kell azonban jegyeznem, 
hogy az úrbéri birtok az egyházlátogatási okmány 
kiállításánál, sajátlag a papi illetmények megálla-
pításáról csak kulcsul szolgált, s korántsem állapit 
meg annak tartalma dologbani jogot, vagy köte-
lezettséget. A dologbani jogok szerzését a tör-
vény, és nem miniszteri rendelet állapítja meg, s 
az ily jogok szerzése épen oly formákhoz van 
kötve, mint akármely dologhozi jogé. Dologbani 
jogok : a birtok, a tulajdon, a zálog, a szolgalom 
és az örökösödés joga. Csak ezen jogokat le-
het az ingatlanok mindenkori tulajdonosa ellen 
érvényesiteni, oly értelemben dologbani jogot 
törvényeink nem ismernek, a minők a miniszteri 
rendeletben felsorolvák. Hogy azonban a papi 
illetmények az úrbéri telkek mindenkori tulajdonosai 
ellen érvényesíthetők legyenek, szükséges azokat 
az 1855 december 15-én kiadott, s ez időszerűit 
nálunk teljes érvén) ben levő telekkönyvi rendtar-
tás szerint bekeblezni, s csakis így s ezen feltétel 
alatt lenne annak értelme, a mit a miniszter a 
fentebbi esetekben kiadott rendeletekben mond, 
hogy t. i. a jogelőd kötelezettségei a jogutódra 
is áthárulnak A papi illetmények ily bekeblezések 
utjáni biztosítását a kathol. klérus az absolut kor-
szak alatt megkisérlette Mozsony és Tolna me-
gyékben, de a hatóságok által akkor elutasittat-
ván, veszteg maradt, mig most az alkotmányos 
magyar miniszterben, vélt jogai érvényesítésére, 
emberére talált. Dologbani jog tehát csak nyilván 
könyvekbe (telekkönyvek) bejegyzés által szerezhető, 
s ezen intézkedéstől eltérésnek semmi szín alatt 
nincs helye, mert különben halomra dűlne a te-
lekkönyvek hitele, s nem tudhatná senki az ingat-
lanok vételénél, váljon nincs-e, vagy nem fog-e 
oly miniszteri rendelet születni, mely a megvett 
ingatlanokat dologbani jogként terheli r 

A művelt Európában s ugy hazánkban is 



folytonos a törekvés, hogy a birtok fölszabadul-
jon, csak a magyar vallás- és közoktatási miniszter 
kívánja azt ad majorem dei glóriám minél nehe-
zebb békókba verni, végre pedig a forgalomból 
egészen kivéve ^a holt kéz* felszaporodott igé-
nyeinek kielégítésére forditani. 

A canonica visitátió alkalmával felvett meg-
állapodás tehát oly okmány, mely a miniszter sze-
rint az egész világot kötelezi, még a haszonbér-
lőt is, mint azt a lechnici esetben kiadott minisz-
teri rendelet tanúsítja. A haszonbérlő csak a szer-
ződés értelmében birja az ingatlanokat, s egyedül 
azon kötelezettségekért felelős, melyek szerződési-
leg reárovattak, még az állami kir. adót sem fizeti, ha 
ez kötelességévé nem tétetett, s az ingatlanok 
után járó kir. adóért nem is felel saját személyé-
vel a kir. kincstárnak, s ime a miniszter rendeleti 
uton felelőssé teszi a protestáns bérlőt a kath. 
papi illetményekért. Itt azonban a miniszter saját 
fentebbi állításait cáfolja meg, mert nem az ingat-
lanok tulajdonosát teszi felelőssé a papi illetmé-
nyekért, hanem oly embert, ki iránt dologbani 
jogok szerzését a papi illetmények tekintetében 
magának legkevésbé sem vindicalja. Szóval vesz 
ott, a hol talál, azzal azután a miniszter legkevésbé 
sem törődik, hogy magánjogokat , vagy országos 
törvényt sért-e? 

Az előadottak által igazolva van, hogy az 
alkotmányos miniszter törvénysértést 'követve el, 
az egyik vallásfelekezet jogainak érzékeny meg-
sértésével kedvezményt nyújtott a katholikus cle-
rusnak, mely a miniszter támogatására nem is szo-
rult. Mi protestánsok nem kérünk mást. mint 
törvényeink megtartását, de midőn ezeket meg-
sértve látjuk, joggal jajdulunk fel, mert a tör-
vényt még a miniszter is köteles tiszteletben 
tartani ? 

Alkotmányos viszonyaink közepette semmi 
szükségünk nincs kultúrharcokra, ha a miniszter 
azt előidézte, ám feleljen ő érette. Belviszonyaink 
megszilárdítása legyen íőkötelességiink, arra szen-
teljük minden erőnket, és időnket, a vallásügyi 
miniszternek is van elég más elintézni valója, s 
legnemesebb hivatása volna a különböző vallás-
felekezetbeliek közötti örvendetes békés jó viszony 
fentartása s ápolása, s ime e helyett ő nyújtja az 
első alkalmat a villongásokra. 

Ezen ügy kerületi közgyűlésünk határozata 
folytán a f. évi október 19-én Budapesten meg-
tar tandó egyetemes gyűlés, s onnét kétség kivül 
a törvényhozó testület elé kerül. Hajlandók va-
gyunk feltenni, hogy a kérdés törvényhozás utján 
s méltóan az 1790/1 évi 6 t. c. szellemében fog 
megoldatni s eddigi sérelmeink is törvény utján 
orvosoltatnak, mert ha a törvényhozás nem intéz-

kedik, a sérelmeknek se vége se hossza nem lesz, 
miután evésközben jön az étvágy. 

Kívánja a sérelmek törvény utjáni haladék-
nélküli megoldását a hazai törvényesen bevett 
különböző vallásfelekezetbeliek között törvényben 
megállapított teljes viszonosság; kívánja a sérel-
mek igazságos megoldását azon eddig uralkodott 
jó szomszédság és atyafiságos viszony, melyben 
eddig hazánkban a különféle vallásfelekezetbeliek 
éltek, a kölcsönös szeretet, gyengédség, türelmes-
ség, melylyel egymásiránt viseltettek. Ne zavarja 
meg e nemes indulatú viszonyt a vallási türelmet-
lenség, tisztelje az Istent mindenki saját hitvallása 
szerint, legyen egymásiránti szeretetünk s tiszte-
letünk kifogástalan, s ha egymásmelleit békés, 
munkás viszonyt folytathatunk, legyünk mindnyájan 
nagyratörök a hazafiságban. 

Dr. Belicay Elek, 
ügyvéd. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

— 11. közlemény. — 

120) A dévai m. kir. állami főreáliskola értesitője. 
Igazgató Matusik Nep. János. Értekezés : Earaday, Dr. 
Darvai Mórictól. Tanulók sz. az év végén 146, kik kö-
zül 59 r. kath., 35 helv. h. A tanárok közül irodalmi 
téren is működtek: Dr. Darvai Móric, Kőnig Pál, Kun 
Róbert, Vizoly Zakariás, Weiss Károly, Jakab Ödön, 
Dr. Hankó Vilmos, Téglás Gábor. Egyes polgárok 10 
tanuló élelmezését vállalták magukra. A magánjótékony-
ság ezen nemére jövőre még nagyobb szükség lesz, 
miután a minisztérium a tápintézetnek eddig nyújtott 
500 frtnyi segélyt többé nem engedélyezhetvén, a táp-
intézet további fennállása kérdésessé vált. 

121) A dobsinai községi népiskola értesitője. Igaz-
gató Klein Samu. Növendékek sz. a hétköznapi- és va-
sárnapi és ismétlő iskolában 973, kik közül 874 német 
anyanyelvű; a kisdedóvodában 258. 

122) Az érsekújvári r. kath. négy osztályú gym-
nasium értesitője. Igazgató Tallay Nándor. Értekezések. 
Jegyzetek a természetrajzból, az igazgatótól. A tele-
phon mint villanymutató, Jakubovich Jánostól. Tanulók 
sz. az év végén 168, kik közül 105 r. kath., 60 zsidó. 

123) Az eszéki főreáltanoda értesitője. Horvát 
nyelven. Igazgató Jelovsek Márton. Értekezés : A föld-
rajzi térképekről, Segen Dávidtól. Tanulók sz. 98. 

124) A pannonhalmi sz. Benedekrend esztergomi 
lőgymnásiumáról értesitő. Igazgató Fehér Ipoly. Érte-
kezés : A magyarországi középiskolák programm-érte-
kezései 1851 — 1880, Bors Mihály tói. (Az emiitett érte-
kezéseknek igen hasznavehető repertóriuma.) Tanulók 
sz. 318. Az érettnek nyilvánított 51 tanuló közül 36 a 



theologiai pályára szándékozott lépni. Az intézet uj 
épülete a lefolyt évben nyittatott meg. 

125) Az esztergomi városi négy osztályú nyilv. 
reáltanoda értesítője. Igazgató Kaán János. Értekezés : 
Phylloxera vastatrix, az igazgatótól. Tanulók sz. az év 
végén 89, kik közül 46 r. kath , 43 zsidó. A herceg-
prímás egy 2600 példányból álló növénygyüjteménynyel 
ajándékozta meg az intézetet. 

126) A fehértemplomi m. kir. állami főgymnasium 
6-dik értesitvénye. Igazgató Töreky Gábor. Értekezés: 
Fehértemplom vidékének földtani viszonyai, Still Nán-
dortól. Tanulók sz. 192, kik közül 65 r. kath., 77 gör. 
kel. Az érettnek nyilvánított 12 tanuló közül 6 az orvosi 
pályára szándékozott lépni. 

127) A fiumei kir. főgymnasium értesítője. Horvát 
nyelven. Igazgató Slamnik Lajos. Értekezés az összeha-
sonlító nyelvtud. köréből, Strohal Rezsőtől. Tanulók sz. 
186, kik egy gör. kel. kivételével, valamennyi r. katho-
likusok. 

128) A gy'&nki ref. gymnasium értesítője. Igazgató 
Varga István. Tanulók sz. az év végén 77, kik közül 
35 helv. h., 14—14 ág. h., r. kath. és zsidó. Az iskolai 
szék a lefolyt évre minden egyes tanárnak 50 frtot sza-
vazott meg fizetési pótlékul. A külső-somogyi és tolnai 
egyházmegyékben mozgalom indult meg a tanári fize-
tések fölemelése érdekében. 

129) A győri m. kir. állami főreáliskola 8-dik évi 
értesítője. Igazgató Kerényi Nándor. Értekezés: Az 
1867-iki kiegyezés és a koronázás (a koronázás emlék-
ünnepén tartott felolvasás), Nóvák Antal Viktortól. Ta-
nulók sz. az év végén 194, kik közül 110 zsidó, 78 r. 
kath., 6 ág. h . ; helv. hitvallású egy se volt. Az iskolai 
takarékpénztár behozatott. Néhány növendék a latin nyelv 
tanulására is vállalkozott; de legnagyobb részök csak-
hamar belefáradt. Schreiber Ignác nagykereskedő a győri 
főgymnasium és főreáliskola részére 2000 frtos ösztöndíj-
alapítvanyt tett. Magvassy Mihály tornatanitó egy téli 
tornacsarnok építtetésére 300 frtot ajánlott fel. 

130) A pannonhalmi szent Benedek-rend győri fő-
gymnasiumáról értesítő. Igazgató Vaszary Kolos. Érte-
kezés : Győrmegye és város anyagi miveltségtörténete, 
kiváló tekintettel a szorgalmi néposztály társadalmi hely-
zetére IOOO—1301, Villányi Szaniszlótól. (Ezen nagy 
szorgalomról és tárgyismeretről tanúskodó monographia 
198 sűrűn nyomott lapra terjed, s egy nagyobb mun-
kának a töredéke.) Tanulók sz. 460. Az érettnek nyil-
vánított 23 tanuló közül 15 a theologiai pályára szán-
dékozott lépni. A pannonhalmi főapát 8 ifjúnak 800 
frtnyi ösztöndíjat utalványozott. 

T Á R C A . 
Még egy szózat énekügyünk érdekében. 

Valahányszor bele nézek a Prot. Egyházi és Iskolai 

Lapba, rendkívül érdekel, ha énekügyünkről is talalok 
valamit benne. Reformalt s magunk által is sokrészben 
ridegnek nevezett egyszerű istenitiszteletünket ugyanis 
semmi sem teszi hatásosabbá, mint a gyülekezetnek 
szép együttes éneklése. A régi kor vallásosságának tu-
lajdonithatunk ebből is valamit, mert akkor nem lévén 
az iskolában annyi tananyag, az énekeket nem csak 
tanulták a gyermekek, de meg is tanulták, s mi termé* 
szetesebb, minthogy tudták, tehát lelki erővel s igy na-
gyobb buzgósággal is énekelték. Ma — nem mondom 
hogy mindenütt igy van, de általánosságban szólva 
hányadik tanitó az, a ki mintegy 90 zsoltár és dicséret-
dallamot be tud tanitani, a mit a tiszántúli egyházkerü-
leti tanterv is rendel. Bizony nem mindegyik teheti 
iskolai s temetési teendői mellett. És mit tapasztalunk ? 
azt, hogy nem csak az uri nők nem énekelnek, sem 
városon, sem falun, hanem vidéken is találkoznak gyü-
lekezetek, hol nem énekelnek, csak néhányan; miért ? 
mert nem tudják az ének dallamát biztosan. Hogy mily 
hatásos azon ének gyülekezetbeni éneklése, melyet 
könnyüségénél s kellemetességénél fogva a nép jól tud, 
erről meggyőződhetik akárki, a legelső reform, magyar 
városban szintúgy, mint a vidéki gyülekezetekben, lís 
ha szebb dallamu énekeinkben istenitiszteletünk emelőbb, 
lelkesitőbb; mig a nehéz és kevesek által énekelt ének 
mellett bágyadt, sőt bosszantó ; miért akkor a fentem-
iitett sok dallam, miért nem elég csak annyi szép ének-
melodia, melyet minden iskolában s nőnevelő intézetben 
is meglehet tanitani. 

Sokszor feltettem már magamnak, de másnak is e 
kérdést, hogy az iskolás gyermeknek, egy fiatal legény-
nek, vagy leánynak micsoda részvéte van a mi isteni 
tiszteletünkben, hol a csengettyű vagy más külsőség 
nem figyelmezteti a buzgóságra ? vájjon az a csendes 
imádkozás, vagy a prédikáció hallgatása, . . azt hiszem 
mindegyiknél több része van az éneklésben, még akkor 
is, ha igaz nem volna, hogy a ki egyszer énekel, két-
szer imádkozik. 

Vajha azért többen szólanának ez ügyhöz, hogy 
éneklésünket szebbé, könnyebbé tennők istenitiszteletünk-
ben, s a várva várt uj énekes könyvünk célszerű s a 
kívánalmaknak megfelelő lenne. Ezért istenitiszteletünk 

• 1 / , k i -emelésére, híveink nagyobb épületére azt óhajtom, nem 
csak én, de számtalan társaim, kik ez ügyet többször 
vitattuk, hogy az uj énekes könyvben ne lenne több dal-
lam mint 40, — a halotti énekek dallamait is ide szá-
mitva. Ezt minden tanitó betaníthatja, még akkor is ha 
egy része a gyermekeknek, két vagy három esztendeig 
jár iskolába, mi pedig sok helyen igy van ; ennyi szép 
és kellemes dallamot könnyű is lessz összeszedni. S ha 
e dallamok tudva vannak, könnyű rá énekelni akárhány 
helyünnen a verseket, s nem lesz nehéz a régi verseket 
az uj dallamhoz átírni a hivatottaknak. 

A temetéseknél mily megható volna, ha a nép 
részvétét az éneklésben — még jobban — kimutatná. 
Erre nézve szükséges volna, hogy nem csak a fi-, de a 



leányiskolákban is taníttassanak a halotti énekek. S hogy 
ezt annyival inkább olvashassa, használhassa bárki is ; a 
mellett, hogy külön füzetben is elkészül és kiadatik, 
szükséges volna, hogy a halotti énekek, az uj énekes 
könyv hátulsó részéhez is köttetnének. 

Ily énekes könyvet nem igen örömest fogadnak 
idősb hitfeleink, mert ők csak a magok szerencsés hely-
zetöket tekintik, kik a régi időből minden éneket tud-
nak. De ne feledjék, hogy a fentemiitett uj énekes könyv 
nekik is több gyönyört ad ; a mai kornak vagy nemze-
déknek pedig múlhatatlanul ilyenre van szüksége, hogy 
az istenitiszteletben buzgósággal részt vehessen s érezze 
énekünk szépségét s magasztosságát. Sok gyenge pré-
dikációt hatásossá tesz egy szép éneklés, s viszont a jó 
beszédnek hatását csökkenti a rossz éneklés. Nem egy-
szer hallottam énekelni szerető nőktől és férfiaktól a 
miatti boszankodásokat, hogy prédikáció után nem tud-
tak énekelni, mert a kántor a számtalan énekek köziil 
olyan dallamra énekelt, mely szokatlan, melyet a gyüle-
kezet nem tudott. Vegyék figyelembe az énekügyet a 
magyarországi egyházkerületek, melyek közül némelyik 
alig tett valamit 1812. óta e nagy fontosságú ügyben ; 
hallják meg a szózatot azon bölcsek, kik az uj énekes 
könyv készítésének nagyfontosságú szép tisztével bízat-
tak meg. 

— n—0— 

Kellenek-e egyházi magtárak? 
Meglehet későn jövök, és szavam és érvelésem 

helyénkivüli, de legyen bármiként, nem hallgathatok, mi-
dőn az van támadásnak kitéve, a mit én részemről egyhá-
zunk anyagi jövőjére nézve célszerűnek tartok, értvén : 
a takarék-magtárakat: 

Egykor egy más egyházi lap hasábjain, ha jól em-
lékezem, Bognár Endre tisztelt kartársunk azt ajánlja, 
hogy állítsunk egyházunkban minél több egyletet, pénz-
tárt, p. o. segély-egyleti, iskolái, templomi, árva-, mag-
tári stb. pénztárt és ezeket minden tőlünk kitelhető erő-
vel és igyekezettel gyümölcsöztessük, ha kevés is, de 
azért az az egyház jövőjét tekintve üdvös lészen egy-
koron. 

Es igaza van. Sok helyen pusztuló egyházaink jö-
vője nagyon sötétnek mutatkozik, ha jelenleg, míg le-
het, nem gondoskodunk a szükségek fedezéséről. 

Már pedig erre legkönnyebb és legcélravezetőbb 
a kölcsön- vagy takarék-magtár. Ha igy nem volna, nem 
lenne annyi magtár, ellene szegült volna a nép végké-
pen, de mivel ezt nem tette, jele, hogy ő is érzé an-
nak szükségét. 

Most ha épités jő, ha emelni kell iskolaházat, még 
csak megbírja a nép válla, de később, ha az egyes 
gazdák szépen levetkőztek, mi lesz ? . . . 

Azon kell tehát lennünk, hogy készen legyen az 
alap, melyből jövőben szükségeit fedezhesse, melyre 
építhessen az egyház. 

S ezt beismerve, váljon, mi alapot lehet könnyebben 

teremteni a mezei munkával foglalkozók között, mint 
olyant, minek az egyesek is hasznát veszik, a gyülekezet 
is és a mi a nép által legkönnyebben kezeltetik ? S ez 
a magtár . . . Ne ejtsük el tehát a magtárak felállítását, 
sőt sürgöljük minden erőnkkel. 

Tudom, hogy vannak ellenei, mint minden újítás-
nak, de ezek érveivel érveket állítunk szemben, és el 
veket. 

Lássuk, mit mondanak, — azt, hogy 
1. Felállítani neliéz. Nem nehéz. Csak győzze meg 

a lelkész hallgatói főbbjeit magán uton a magtár szük-
ségességéről, és vegye fel beszéde alapigéjeül József 
egyiptomi magtárait, azonnal kész a talaj, s ekkor alá-
írási ívet kell egy tanácsülésben elővenni, a lelkésznek 
lehetőleg a legfőbb összeggel aláírni, s aláiratni az elöl-
járókkal s azon gyűlésből kiküldeni 2 tanácsost, kik ez 
ívvel a híveket házanként megkeresik, lesz eredmény, 
természetesen először csak papíron, de termés után az 
aláirt gabona a gondnok által beszedetik, megrostáltatik, 
és magtárba helyeztetik. Megrostálni ezért kell először 
— ha 10 mérő kárral is — hogy tisztát adva ki, folyto-
nosan tisztát követel szépen a magtári elöljáróság évről-
évre. Azt mondják : 

2. A kezelés nehéz. Az sem nehéz. Az a fő, hogy 
legyenek szabályok, legyen magtári könyv, magtári 
ellenőr. Igy a kiadást a magtári gondnok teljesiti, fel-
írva egy cédulára a kivinni akaró nevét, a kiviendő 
összeget, és az illető egyén kezesét. Ekkor a kivivő — 
mielőtt gabonát kapna — a cédulával megjelenik a lel-
készlakon s ott a lelkész előtt a magtári könyvbe mint 
adós, nevét beirja, beirja nevét a kezes is, az összeget 
bevezeti szemök láttára a lelkész a nevek után, és a 
cédulára a könyvben levő folyó számot és a saját nevét. 
Ezen cédulával vissza megy az illető a magtárba, és 
kikapja gabonáját, a cédula pedig a magtárnoknál ma-
rad, hogy a főkönyvvel összehasonlittathassék. Ez ugyan 
kissé hosszas eljárás, de helyes és célszerű, mert azon 
elv nyilvánul benne, hogy kezest a magtárnokQk fogad-
nak el, nem a lelkész, a lelkész pedig a nála levő könyv-
vel az egész manipulatiót ellenőrzi, mégis nem ő felelős, 
hanem a magtárnok és ellenőre. Szükséges, hogy a mag 
tárnak 2 kulcsa legyen, egyik a magtárnok, másik az 
ellenőrnél. Végre szükséges, hogy a magtárnok évenként 
számot adjon a közgyűlés előtt, és azt az esperesi visi-
tátió láttamozza, felülvizsgálja. Az is ellenvetés, hogy : 

3. Bő terméskor benn marad a gabona. Az megtörté-
nik, de nagy ritkán, nincs mai világban általános jó termés 
soha, a magtári gabonára szükség van, ha ősszel nem, 
tavasszal. Azután meg az évi kamat egy részét évenként, 
vagy akkor mikor jó ár van pénzzé kell tenni s a pénzt 
,,magtári pénztár11 c. alatt jövedelmeztetni, igy lesz 
„magtár és magtári pénztár4 és mindkettő szaporodik, 
cél levén, hogy a nehezen forgatható fölösleg a pénz-
tárba vándoroljon évenként. Ennek örül a nép. Van 
gabona, van pénz ! Ez utóbbi kezesek mellett egyesek-
nek kiosztandó, vagy a mi jobb, takarékpénztár i ig keze-



lendő a magtárnok által. Ha mégis marad benn tőke, 
kiveszik más vallásbeliek kezesekkel, ha akkor is, hát 
nem kamatozik, majd jövőre édes lesz az. 

4. Azt is mondják, hogy uzsora az egész, mikor I 
mérő gabonára 1 fertály a kamat. Ez a leggyengébb 
ellenérv a magtár ellen. Mert az állítás nem igaz. 
Megtörténik, hogy az egyház még kamatot se kap, nem 
hogy uzsoráskodnék. P. o. jenleg a rozs ára 4 forint, 
visszafizetéskor lehet jövő évre aratás után 3 forint, a ka-
mat épen a tőke külömbözet 3 4 - 1 = 4 , hát a kamat hol 
van ? A hus meg van, de hol a macska ? Es pedig a 
magtár leginkább télen nyilik meg, mikor a gabona 
drága s bevesz aratás után, mikor rendszerént olcsóbb 
az élet. Lehető az ellenkező is, de az áll, hogy többször 
kap a magtár olcsóbb gabonát mint a minőt kiadott. 

Az is ellenvetés még, hogy : 
5. Hossz terméskor a kamat nem folyik he. Még a 

tőkének is be kell folyni, ha másként nem, könyvben, 
nem hogy a kamatnak; de már azt beszedi a gondnok ! 
A kamatot ugyan nem hagyja kinn, nem szabad kint 
hagyni! A kamathátralék az a megölő féreg a magtár-
nál. Ha nem fizet az adós, fizessen a kezes, de a kamat-
nak, épen mint a lelkészi conventiónak be kell folyni, 
arra való az egyháztanács, hogy a kamatot besürgölje ! 

Azt is mondják ellenvetésül : 
6. Bő terméskor sok tőke befolyik, de nincs a ki 

kivigye. Szerintem a tőkének mindenféle terméskor be 
kell folyni, mivel a kezes csak egy évig kezes : ha más-
ként nem lehet, hoz az adós uj kezest, kap uj cédulát, 
újra beirja a nevét adós, kezes az újonnan megnyitott 
kiviteli könyvbe és a tőke újra behozott- és újra kivitt-
nek tűnik fel és rend van. De tegyük fel, természetben 
mind fizet, hát jó. Betöltjük a magtarba és felét kivi-
szik, lehet mind is. A jövő év meg meghozhatja a nagy 
árt, és nincs veszteség. P. o. magtári gabonám van X. 
községében 400 mérő rozs, ára 3 frt., kivisznek 200 
mérőt, marad kamatozatlan 200. Tavaszra a gabona 
ára fölugrik, aratás előtt lesz a rozs 4 forint, akkor, 
mivel ki nem vitték, az egyháztanács a 200 mérőért be-
cassál 800 forintot, és a magtári pénztár szaporodott 
800 forinttal. Soha se búsuljunk a meglevőn, azt, a mi 
van, könnyű dédelgetni s a körülmények szerint idomít-
gatni. Fenti esetben vesztett-e a magtár, hogy a 200 
mérőt ki nem vitték, ha kiviszik, kiviszik 600 frt érték-
ben, befizetéskor, uj aratás után, tegyük fel lesz az ára 
a rozsnak 4 frt. és így tőke, kamat érték, és pedig 
tőke 600, kamat 150 frt = 750. Az előbbi esetben 
van 800 forintom tavaszszal félévi kamat 35 forint = 
835 forint. E szerint nyereség 85 frt. 

Azt is ellenvetik : hogy nem jó, hogy 
7. Az egyházi magtár fizeti a hivatalnokokat. 
Bizony nem jó. Nem a magtár hitt engem pap-

nak, hanem az egyház, fizet tehát engemet évenként 
Kis Péter, Nagy János református, vagy evang. hívem 
gondnok kezébe így is, nem pedig a magtárba adós 
Kakabuki Flórian róm. kath. egyén. Hisz ig}' azt mond-

hatná az egyházi gondnok, tiszteletes uram ! Nem tu 
dok fizetni, mivel a magtárban nem folyt be a kamat, 
és a magtárgondnok nem adhat, előbb meg kell exe-
quálnunk N. N. római katholikust. No szép dolog lenne 
ez! Mi épen most zúgolódunk az ellen, hogy prot. 
egyén, birtokától fizessen a plebánusnak, és mi exequál-
nánk N. N. r. katholicust azért a magtár számára, 
hogy az fizethesse a prot. papo t ; mert in fine finali a gond-
nok azt mondaná: a pap részére kell ezt tennem, ha az 
elengedi, én is, ha az nem, én sem. És megtörténik, 
hogy sírva kér az illető, ne vegyem el kenyerét. Hiába 
mondom, az a magtár dolga, ő azt mondja, ha az ur 
akarná, nem exequálna a magtár, más szóval, ha én az 
évi conventiómat elengedném. Es ezen rendszernél, 
csak egy kis rosszakarat az egyháztanács részéről, s ide 
lyukad ki a dolog. 

Azért én részemről soha és semmi szín alatt bele 
nem egyezném abba, hogy az egyházi embereket a mag-
tár fizesse. Fizesse az egyház. A magtár pedig legyen 
egy olyan pénztár, gabona tár, a hol a megszorult, 
valláskülömbség nélkül kenyeret és pénzt nyerjen, és a 
melyből időnként az egyház, qua egyház beruházásokat 
tehessen, vagy építkezzék, ámbár építkezni sem enged-
ném a népet ebből, még most, ha csak túl nem szapo-
rodott a magtár és még mindég marad forgatható tőke. 

Végre azt mondják 
8. Jobb lenne szántóföldet venni magtár helyett. Már 

hiszen méltóztassék csak 10 hold föld árát is 100 forint-
jával akár önkéntes adakozás, akár kivetés utján be-
szedni a néptől készpénzben . . . én ezt a terhet nem 
kérem magamnak, de arra igen is vállalkozom rábeszélni 
a népet, hogy 1000 forint értékű magtári pénztárából 
vegye meg a fenti 10 hold földet. Az előbbi áldozat, 
az utóbbi ingyen. Előbbiért szidnak, utóbbiért dicsérnek. 
Igenis a magtár tegyen hasznos befektetéseket, ez a fő, 
nem pedig hogy most elharácsoltassék az, és én fel 
is hívom erre az érdekelteket, vegyenek az egyház 
számára, a magtári gabona árán időnként, ha lehet 
fekvő birtokot, mert idővel, ha gyengül is a nép, de lesz 
föld, és lehet hivatalnok. 

Az legyen tehát a magtárak célja, hogy földbir-
tokot szerezhessünk a gyülekezetek számára. 

Hiszen Gózon Gyula tiszt, kartársunk is helyesli 
ezt, és e célt tekintve üdvözli az egyházi magtárakat, 
és azon lesz velem együtt, hogy minél több magtár 
alakuljon Dunáninnen, Dunántúl, Tisza mellett, Tiszántúl. 

Üdvözlöm azért a magtárak felállítását, ugy mint 
hanyatlásnak indult egyházaink megváltóját, az által, hogy 
földbirtokot teremthet. 

Szekeres Mihály 
ref. lelkész. 



Bálint 

7. Heves-nagykunsági e. in. : 

R. k. Illyés Bálint kisújszállási lelkész és egyh. 
ker. aljegyző, Székely Károly kunhegyest lelkész és 
m. főjegyző, Horthy István segédgondnok, Balogh Ist-
ván tanácsbiró. 

P. k. Lukács Dániel esperes — — — 

8. Nagykárolyi e. in.: 
R. k. Szilágyi Lajos esperes, Kulin Imre segéd-

gondnok. 
P. k. Segesváry József kántorjánosii lelkész és 

egyh. m. tanácsbiró — — — 

9. Máramaros-ugocsai e. m. : 
R. k. Doktor János esperes, György Endre egyh. 

m. tanácsbiró és orsz. képviselő. 
P. k. Bikky Ferenc huszti lelkész és egyh. m. 

tanácsbiró, Nagyiday Ferenc egyh. m. tanácsbiró. 

10. Alsószaholcs-hajdukerületi e. m.: 
R. k. Pápay Imre esperes, Tóth Sámuel debreceni 

hittanár és egyh. ker. főjegyző, Weszprémy Gáspár 
segédgondnok, Lengyel Imre egyh. m. jegyző. 

P. k. Soltész László hajdúszoboszlói lelkész, Ozs-
várth Ferenc tanácsbiró. 

11. Felsőszabolcsi e. rn.: 
R. k. Lukács Ödön esperes, Ujfalussy József se-

gédgondnok. 
P J. * -X- * 

12. Nagyszalontai e. m.: 
R. k. Nagy Dániel esperes, Ercsey Sándor ta-

nácsbiró. 
P. k. Szél Kálmán nagyszalontai lelkész és tanács-

biró — — — 
13. Szatmári e. rn. : 

R. k. Kiss Áron esperes, Vállyi János segéd-
gondnok. 

P. k. Szarka Boldizsár vetési lelkész és tanácsbiró, 
Dr. Farkas Antal tanácsbiró. 

14. Tanintézetek : 

R. k. Szilágyi István máramarosszigeti lyceumi 
igazgató — — — 

P. k. 

S Y N O D A L I A . 
A zsinati képviselők névsora.*) 

A. Hivata luknál fogva tagok : 
1. A tiszántúli egyházkerületből: Révész 

püspök, gr. Degenfeld Imre főgondnok. 
2. Az erdélyi egyh. kerületből: Nagy Péter püs-

pök, br. Kemény Gábor legidősebb főgondnok. 
3. A dunamelléki egyh. kerületből: Török Pál püs-

pök, gr. Lónyay Menyhért főgondnok. 
4. A tiszáninneni egyh. kerületből: Kun Bertalan 

püspök, id. br. Vay Miklós főgondnok. 
5. A dunántúli egyh. kerületből: Pap Gábor püs-

pök, Tisza Kálmán főgondnok. 

B. Választot t képviselők : 
I. T i s z á n t ú l i e g y h á z k e r ü l e t . 

I. Nagybányai egyházmegye : 
Rendes képviselők * * * Ujfalussy Miklós segéd-

gondnok. 
Pótképviselők * * * Nagy Béla. 

2. Békésbánáti e. m. : 

R. k. Szabó János esperes * * * gr. Ráday Gedeon 
segédgondnok és orsz. képviselő, Kovács Ferenc ta-
nácsbiró és orsz. képviselő. 

P. k. * * * 

3. Beregi e. m.\ 

R. k. Peterdy Károly esperes, Kántor Sámuel 
segédgondnok. 

P. k. Ferge József nagyberegi lelkész és tanács-
biró — — — 

4. Bihari e. m.: 

R. k. Gaál Imre esperes, Ritoók Zsigmond segéd-
gondnok. 

P. k. Nagy István nagyváradi lelkész, Szűcs Lajos 
tanácsbiró. 

5. Debreceni e. m. : 
R. k. Dávidházy János esperes, Balogh P'erenc 

debreceni hittanár, Bernáth István segédgondnok, Si-
monffy Imre Debrecen város polgármestere. 

P. k. Némethy Lajos debreceni lelkész, Saápy 
Sámuel a debreceni egyház főgondnoka. 

6. Ermelléki e. m.: 
R. k. Szőke János esperes, F rá te r Imre segéd-

gondnok. 
P. k. Kiss Albert bagaméri lelkész, Dr. Miskolcy 

Mihály egyh. megyei világi jegyző és tanácsbiró. 

*) Midőn a zsinati képviselők névsorát ezúttal megkísértjük 
összeállítani, megjegyezzük, hogy miután még sok helyen nem volt 
meg a választás, néhány helyről pedig a megejtett választás felől nem 
tudósítottak bennünket : az itt közlött névsor nem teljes. Rajta leszünk 
azonban, hogy a hiányokat mielőbb kipótoljuk. A névsorból hiányzó 
egyházi képviselőket három csillaggal, a világiakat három vonással 
jelezzük. Szerk. 

II. E r d é l y i e g y h á z k e r ü l e t . 

R. k. egyházi részről: Szász Domokos, Benkő Já-
nos, Dr. Kovács Ödön, Szász Gerő, Révai Lajos, Szabó 
Pál, Szylveszter Domokos, Bartha Lajos, Hegedűs Lajos ; 
világi részről: gr. Bánffy Miklós, Zeyk Károly, Lészai 
Ferenc, Dr. Kolozsvári Sándor, Szász Béla, Molnár 
Aladár, Gáspár János, Mezei Albert, Dr. Dósa Miklós. 

P. k. egyházi részről: Vályi Pál, Biró Károly, 
Nagy László; világi részről: Dr. Jenei Viktor, Kerekes 
József, gr. Bethlen Géza. 



III. D u n a m e l l é k i e g y h á z k e r ü l e t . 

I. Alsóbaranya-bácsi e. m. : 
R. k. Kármán Pál főesperes, Gál Péter segéd-

gondnok. 

P. k. Szilády János feketehegyi lelkész, Szilágyi 
Dezső egyh. ker. főjegyző. 

2. Felsó'baranyai e. m.: 
R. k. Kovács Antal főesperes — — — 
P. k. Dányi Gábor nagytótfalui lelkész és tanács-

biró, Benkő Gyula tanácsbiró. 

3. Kecskeméti e. m.: 
R. k. Fördős Lajos főesperes, Antos János segéd-

• gondnok. 

P. k. Dobos János egyh. ker. főjegyző, Szilassy 
István tanácsbiró. 

4. Pesti e. m.: 
R. k. Sipos Pál főesperes, Madas Károly segéd-

gondnok. 

P. k. Szilágyi Benő gyömrői lelkész, Jordán Ist-
ván tanácsbiró. 

5. Solti e. m.: 
R. k. Baksay Sándor főesperes, Tóth Ferenc se-

gédgondnok. 
P. k. Csikay Imre dunavecsei lelkész, Dr. Ballagi 

Mór. 
6. Külsősomogyi e. m. : 

R. k. Dömény József nagyberényi lelkész és egyh. 
m. főjegyző, Décsey Lajos segédgondnok. 

P. k. Szalay Ferenc nagyszokolyi lelkész és egyh. 
m. tanácsbiró, Sárközy Béla tanácsbiró. 

7. Tolnai e. m.: 
R. k. Csekei István főesperes, Vizsolyi Gusztáv 

segédgondnok és orsz. képviselő. 

P. k. Göde Károly decsi lelkész, Papp Lajos ta-
nácsbiró. 

8. Vértesaljai e. m. : 
R. k. Konc Imre főesperes, Kenessey Kálmán se-

gédgondnok. 

2. Alsóborsodi e. m.: 
R. k. Prágay Lajos esperes, br. Vay Béla segéd-

gondnok. 

P. k. * * * Dr. Bódogh Albert tanácsbiró. 

3. Alsózempléni e. m. : 
R. k. Kopré Ferenc esperes, Hegedűs László a 

sárospataki főiskola világi algondnoka. 

P. k. Terhes Barna sárospataki lelkész és tanács-
biró, Dr. Lengyel Endre tanácsbiró. 

4. Felsőborsodi e. m. : 
R. k. Debreceny Gábor esperes, Ragályi György 

segédgondnok. 
P. k. Tóth Menyhért, kápolnai lelkész és Fekete 

József, tanácsbiró. 

5. Felsőzempléni e. m.: 
R. k. Fejes István sátoraljaújhelyi lelkész — 
P. k. * * * Dókus Ernő világi főjegyző. 

6. Gömöri e. m.: 
R. k. Szentpétery Sámuel pelsőci lelkész, Csider 

Károly tanácsbiró. 
P. k. Török József, volt esperes, balogi lelkész. 

7. Tornai e. m. : 

R. k. * * * Lükő Géza segédgondnok és orsz. 
képviselő 

P. k. Vajányi Lajos perkupái lelkész és tanácsbiró. 

8. Ungi e. m. : 
R. k. Makay Dániel ungvári lelkész és tanácsbiró, 

Kovács Károly tanácsbiró. 
P. k. Orémus Dániel salamoni lelkész és tanács-

biró, Gyöngyössy Pál tanácsbiró. 

9. Tanintézetek: 

R. k. Mitrovics Gyula és Szinyei Gerzson, sáros-
pataki tanárok. 

P. k. * * * Kun Pál, miskolci tanár. 

V. D u n á n t ú l i e g y h á z k e r ü l e t . 

R. k. egyházi részről: László József, Csonka Ferenc, 
P. k. Mészöly Pál tabajdi lelkész és egyh. m. Körmendy Sándor, Vály Lajos, Pály Lajos, Horváth 

főjegyző, Nádasdi Sárközy Kázmér egyh. m. tanácsbiró. Mihály ; világi részről: Beöthy Zsigmond, gr. Gyürky 

9. Tanintézetek: 
R. k. Kovács Albert — — — 
P. k. 

IV. T i s z á n i n n e n i e g y h á z k e r ü l e t . 

I. Abauji e. in. : 

R. k. Béki Sámuel kassai lelkész, Teleki Péter ta-
nácsbiró. 

P. k. Varga József, szikszai lelkész, Mecner József 
tanácsbiró. 

Ábrahám, Molnár Béla, Pázmándy Lajos, Véghely De-
zső, Chernel Ferdinánd. 

P. k. egyházi részről: Jókay Lajos, Stettner Ignác, 
Cike Lajos, Begedi István, Bartalos Mihály, Máté 
Lajos ; világi részről: Szeless József, Jókay Károly, Csé-
pán Antal, Szabó Kálmán, Vághó János, Konkoly 
Gyula. 

A tanintézetek részéről: r. k. Antal Gábor, Bocsor 
István ; p. k. Szilágyi József, Karsa István. 



K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
„Neveléstan. Irta De-Gerando Antonina, a ko-
lozsvári felsőbb leányiskola igazgatója. Kolozsvárt. Nyoma-
tott Stein János m. k. egyetemi nyomdásznál. 1881.* (124 

lap. Ara 80 kr.) 

(K.P.)Kész örömmel mutatjuk be, s ajánljuk ez érdekes 
kis munkát olvasóinknak. A derék iró-nő, kivel szemben 
semmi szükségünk sincs holmi udvariassági tekintetekre, 
oly józan és oly emelkedett szellemű olvasmányt nyújt 
e munkájában, hogy különösen az értelmes családoknál 
a legjobb fogadtatást remélheti és érdemli is. A mű há-
rom főrészből áll, melyek közül az első „az egészségtan 
alapelveit®, a második j.a lélektan alapelveit1, a harmadik 
pedig „a szorosan vett (a tulajdonképeni) nevelés" kér-
déseit tárgyalja. Sem alak, sem tartalom tekintetében 
nem a szokásos rideg elméletek iskolás szószólója, hanem 
önálló és bátor gondolkozó e nő, ki, mig egy részről a 
tudomány igazi vívmányait teljes elismeréssel méltatja 
és értékesiti, más részről a tapasztalás kincseit is fölka-
rolja és közbirtokká iparkodik tenni. Minden sorát a ne-
mes lelkesedés és az igaz emberszeretet hatja á t ; épen 
ezért előadása is általában élénk és vonzó. Irálya vég-
fogytig választékos és emelkedett, de egyszersmind oly 
szerény, mintha nem is oktatni, hanem pusztán gyönyör-
ködtetni akarna. S ezt annyival inkább kiemeljük, mivel 
épen ez a sajátsága nyújt a felől kezességet, hogy e 
tanulságos könyv még azokat sem fogja fárasztani, vagy 
untatni, a kik különben könnyebb olvasmányokhoz van-
nak szokva. A tudatos gyermeknevelésre még ma is 
csak kevés család képes igazán. Pedig olyan kort élünk, 
midőn civilizált embernek többé semmit nem szabad 
vaktában tennie. Legkevésbbé szabad pedig épen az ifjú 
nemzedék testi, lelki s erkölcsi nevelését a véletlenre 
bizni. De-Gerando Antonina kisasszony jeles munkája 
oda törekszik, hogy a netalán már alvó családfőket föl-
ébressze s a gyermekek nevelésének józan elveit mennél 
szélesebb körökben otthonosakká tegye. Igénytelen, de 
alapos fejtegetései, figyelmeztetései, s utasításai bizonyára 
megérdemelt figyelemben fognak részesülni nemcsak az 
apák- és anyáknál, hanem a szakirodalom terén is. Ismé-
telten ajánljuk e kellemes és tanulságos olvasmányt 
nemcsak szüléknek (s kivált az anyáknak), hanem a ser-
dültebb ifjúságnak is. 

B E L F Ö L D . 

Ismét a kereszteltek anyakönyvezésére vonat-
kozó miniszteri rendelet. 

E becses lapok hasábjain ismételve volt alkalmunk 
olvasni azon nehézségekről, melyeket a m. kir. vallás-
ügyi minisztérium 1880 szept. io én 22,065 sz« a l a t t 

kibocsátott rendelete gördít utunkba épen akkor, midőn 
ennek a rendeletnek, a leglelkiösmeretesebben eleget 
tenni szándékozunk. 

Legközelebb t. Vasváry Sándor h. lelkész úr so-
rolta fel ezeket figyelmet érdemlő közleményében, a 
midőn javaslatot is terjeszt elő, mely szerint mindezek a 
nehézségek megszüntethetők lennének. 

Egyáltalán nincs szándékomban ezeket a nehéz-
ségeket újból elősorolni s az olvasó figyelmét azzal fárasz-
tani, jól ösmerjük azokat mindnyájan, elég alkalmunk 
van velők küszködni, bajoskodni. 

Azonban úgy vettem észre, különösen t. Vasváry 
úr közleményében, hogy a fentebbi miniszteri rendelet 
magával a keresztelés tényével hozatik szoros kapcso-
latba. Nevezetesen, midőn Vasváry úr felteszi a kérdést : 
»de nem megeshetne-e az, hogy az elkeseredett apa, a 
helyett, hogy bizonyítványért menne, így szól : jól van tiszt, 
uram, majd megkereszteli a plebánus bizonyítvány nélkiil 
is;* úgy hiszem, hogy erre a feleletre az elkeseredett 
apa csak azon esetben vetemedhetnék, ha már előzőleg 
a lelkész azzal igyekezett volna őt a kivánt bizonyít-
vány előmutatására szorítani, miszerint ellenkező eset-
ben gyermekét nem kereszteli meg. Ez ellen a feltevés 
ellen van nekem egy igen szerény észrevételem. 

Ugyan is én nem hiszem, hogy volna ok reá, 
hogy egy lelkész a keresztelést, különösen pedig saját 
egyházának híveitől bármi szin alatt is megtagadná, 
vagy megtagadhatná. Annyival kevésbbé hiszem oknak 
erre az emiitett miniszteri rendeletet, mivel az a keresz-
telésre a legtávolabbról sem vonatkozik, azt merőben 
érintetlen és emlitetlen hagyja, kizárólag a már megke-
reszteltnek anyakönyvezésére adván utasítást. 

Már pedig, hogy a keresztelés és anyakönyvezés 
nem ugyanazon egy tény, sőt hogy létezik a kettő kö-
zött valami külömbség; azt elvitatni teljes lehetetlen. 

Ennél fogva, az én szerény nézetem szerint, ne 
huzzuk vonjuk erőszakos kézzel a miniszteri rendelet 
köpönyege alá azt, a mihez annak egyátalán semmi közfe, 
ami attól teljesen szabad és független, a keresztelést. Azt 
végre kell hajtanunk, a nélkül, hogy a legtávolabbról 
is refiectálnánk arra, hogy létezik-e ez a miniszteri ren-
delet vagy nem. Azt végre kell haj tanunk; ha semmi-
képen nem vagyunk is az elkeseredett apától házassági 
bizonyítványát bekövetelni képesek. 

És én, a keresztelés megtagadását, mint absurdu-
mot, arra sem használnám fel, hogy ezzel erőszakoljam 
azt az elkeseredett apát ama követelt bizonyítvány elő-
mutatására, mert ha magához a miniszteri rendelethez 
fogózunk is, nem találunk abban semmi felhatalmazást 
arra, hogy követelésünk nem teljesítője ellen, mulasztá-
sáért visszatorlással éljünk, és pedig ilyen kegyetlennel. 
E nélkül pedig az egész fenyegetésünk semmi, a mitől 
nem ijed meg senki, a mivel bizony édes kevés bizonyít-
ványt tudnánk bekövetelni. 

Azonbanj az igy, bizonyítvány nélkül megkeres2* 
telt gyermek anyaköny vezésénél minő eljárást kövessünk ? 1 



1255 1256 

Ez a tulajdonképeni kérdés, melyre ama miniszteri ren- | 
delet különösen vonatkozik. 

Bármiként csűrjük, csavarjuk gondolatainkat, ugy 
hiszem, egyebet a mostani viszonyok között tennünk 
nem lehet, mint ragaszkodni a legszorosabban a minisz-
teri rendelethez, melyhez való alkalmazkodást az egy-
házkerületi gyűlések végzésileg is kötelességünkké tették ; 
azaz szigorúan hekövetelni az ismeretlen szülők házassági 
bizonyítványát, megtenni minden tőlünk telhetőt, annak 
előmutatására. 

Ha azonban minden követelésünk eredménytelen 
maradt s e bizonyítvány nem mutattatott elő igy sem ; 
nekünk tovább menni nem lehet ; megtettünk mindent a mi 
hatalmunkban áll, megtettük a mit a rendelet kíván, 
nekünk kényszereszkozökhez fordulni nincs jogunk. Ennél-
fogva nem lehet egyéb teendőnk, mint hogy anyaköny-
veink közhitelességét szem előtt tartva, a bizonyítvány 
előmutatása nélkül megkeresztelt gyermeket ugy vezes-
sük be az anyakönyvbe, mí szerint azok a rovatok, me-
lyek kizárólag a követelt házassági bizonyítvány alapján 
lettek volna betölthetők, — azok a rovatok betöltetlen 
maradjanak. 

Jól tudom, hogy ezzel épen az a cél lesz legke-
vésbé elérve, melyet a miniszteri rendelet elérni akar, 
t. i. hogy a gyermek születésének törvényessége vagy tör-
vénytelensége biztosan megtudható legyen. Ámde mi 
vagyunk-e ennek okai, hogy a miniszter rendeletet bo-
csát ki, a rendeletet mi a legpontosabban megtartjuk, 
és akkor vesszük észre, hogy a céltól, melyet elérni 
akartunk, távolabb vagyunk, mint azelőtt? Áll-e nekünk j 
hatalmunk- és módunkban ezen változtatni ? Nem ! Itt 
csak maga a nmélt. miniszter úr segíthet a dolgon, 
mi nem 1 

Es éppen ebből a szempontból semmiféle tervvel, 
javaslattal nem bátorkodnám a miniszter úrnak idevo-
natkozható intézkedését anticipálni; mindössze is egy 
fölterjesztvényt meneszthetne az egyházkerület, vagy az 
összeülendő zsinat a miniszter úrhoz, melyben tüzetesen 
kifejtetnék, hova vezet az említett rendelet, ha úgy 
marad a mint van, ha annak végrehajtásáról szabatosan 
gondoskodva nem leszen, ha nem lesz intézkedve, hogy 
az anyakönyvvezető bekövetelésének, minden akadaly 
nélkiil elég tétessék. 

Ennyit lehetne tennünk, többet nem, mert alig 
hiszem, hogy jó néven venné a miniszter úr, ha mi akar-
nánk praescribálni, hogy intézkedését miként tegye. 

Ü-Kécse, 1881. szept. 21. 
Tömösközi. 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

Campello gróf áttérése. 
Sohasem történt még Rómában, hogy a pápa ol-

dala mellett magas méltóságot viselő pap, más vallasra 

térjen. Ezért keltett a mult héten oly roppant feltűnést, 
hogy Campello gróf, a Szent-Péter egyház kanonoka 
protestánssá lett. 

Ez alkalommal Campello grót, ilyetén elhatározá-
sát tudató, következő levelet intézte Campello Boro-
meo bibornokhoz : *Még IX. Pius életének végső évei-
ben meg akartam írni mostani levelemet. De az aggas-
tyánra s iránta érzett hálámra való tekintetek megaka-
dályozták szándékom kivitelét. Midőn Pecci bibornok 
pápává lett, az egyházra és hazára jobb jövőt reméltek; 
azonban csalatkoztak. lín ma mint keresztyén és polgár 
elodázhatlan kötelességemnek teszek eleget. Lelkiis-
meretem tiltja, hogy tovább is oly intézménynek tagja 
maradjak, mely papjait ind kasztokhoz hasonlóan külö-
niti el a polgári társadalomtól. 

Curci könyvének nem rég történt kiátkozása az uj pá-
pába vetett reményt megsemmisítette ; tanúsítja, hogy az 
egyházban a pártgyülölet kiengesztelhetetlen; daczára,hogy 
a történelem tanítja, hogy az ily átok inkább sújtja a 
birót, mint az elitéltet, mely utóbbbinak egyenesen be-
csületére válik. Az uj kiátkozások szemmel láthatólag 
bizonyítják, hogy a századokig tartó harc nem fog meg-
szűnni soha, s hogy az egyház és állam közti kibékülés, 
abban az értelemben, a hogy azt minden becsületes ke-
resztyén és polgár képzeli, lehetetlen. 

Mivel a papság nyakasságból, elégséges ok nélkül 
folytatja a harcot, s nem veszi tekintetbe az ebből 
származó társadalmi károkat s nem gondol a keresztyén 
eszmék vereségére, melyet egyenesen harca által okoz: 
be kell látnunk, hogy e vaksághoz hasonló példát csu-
pán a zsidóságnál találunk. A tényállás ezen megisme-
rése megszűnteié eddigi előítéleteimet, lín ezért kilépek 
a római klérusból, hogy mától fogva Krisztusnak tiszta, 
hamisítatlan evangeliuma mellett küzdjek fogadalmamhoz 
híven, megnyugtatandó lelkiismeretemet, hogy nyilt hom-
lokkal habozás nélkül, a hazaárulás álarca nélkül vall-
hassam magamat keresztyénnek és olasz polgárnak. 

Elhatározásomat Nagyméltóságod nem fogja sem 
titkos indokoknak, sem talán kielégítetlen nagyravágyás-
nak, sem szenvedett igaztalanságokért való boszunak 
tulajdonítani. Nekem nincs panaszom eddigi káptalani 
kollegáimnak egyike ellen sem, közülök mindegyikről 
kivétel nélkül kedvesen fogok megemlékezni. A világ 
első templomának káptalani méltóságát oly nagyra be-
csültem, hogy semmiféle nagyravágyás nem csábított 
más tisztségek utáni törekvésre. Mai lépésemre minde-
nek előtt az eredeti keresztyénségnek, valamint Rosmini, 
Gioberti, Vertuza és Desanctis műveinek tanulmányozása 
vezetett. 

Ennélfogva arra kérem Nagyméltóságodat, szíves-
kedjék közölni a pápával önkénytes lemondásomat a 
vatikáni bazilika kanonokságáról. Azt azonban soha sem 
fogom eltűrni, hogy visszalépésemet összevegyitsék azon 
számos titkos fondorkodásoknak áldozatul esettekével, 
kiket a lemondásra kényszeritettek, mint nem régen is 
egyik kitűnő, de sorscsapásoktól üldözött kollegamat. 



Tiz évi érett megfontolás, roppant küzdelmek és csaló-
dások után, Isten és Krisztus előtt, ki felettünk ítélni 
fog, esküszöm, hogy e lcomoly lépést minden melléktekin-
tet nélkül, csupán lelkiismeretem megnyugtatására teszem, 
melyről főrangú lelkészek tanúskodhatnak, kikkel ez 
ügyben sokáig bizalmasan társalogtam. 

Eleve is tudom, hogy a Vatikán s a benne ural-
kodó kamarilla által fizetett lapok a legkegyetlenebbül 
fognak üldözni; de azt is tudom, hogy ez eljárást már 
régóta általános megvetéssel fogadják. Én tehát csen-
des hallgatással fogok válaszolni, s az imával, hogy ad-
jon Isten nekem sok követőt azok között, kik hozzám 
hasonlóan ifjúságukban megcsalva, tulajdon rabszolgasá-
guk bilincseit fáradtan vonszolják egész éltükön keresz-
tül, kikhez a tudománynak világa is alig hathat el, s 
kik a folytonos csalódásokat, a legfájdalmasabb szoron-
gatásokat és leggonoszabb elnyomást alig képesek elvi-
selni. Engem a külső s belső küzdelmektől majd csak a 
sír nyugalma fog megszabadítani. De a szenvedett ki-
mondhatatlan kínokért busásan kárpótol majdan, a jö-
vendő élet halhatatlan boldogsága. 

Róma, 1 8 8 1 s z e p t . 13-án. — Méltóságodnak tisz-
telője : Campello Henrik gróf. 

Egy nappal a levél megírása előt t : Campello a 
pápa elé idéztetett, ki őt szándékáról mindenáron lebe-
szélni törekedett ; de hiába. Campello most 40 éves s 
egy régi spalatoi nemes család sarja. Férfitestvérei a 
pápai gárdában tisztek. Egyik rokona hadügyminiszter 
volt IX. Pius alatt. A gróf-kanonokban tehát, a pápaság 
leghűségesebb támaszát képező borgoi nemesség egyik 
tagja tért körünkbe. 

A klerikális tanítás. 
Mindenki ismeri azt a röpiratot, melyet Pascal irt 

a jezsuitákról. Érdemes abban néha-néha böngészgetni. 
A francia parlamentben van egy Bert Pál nevű 

képviselő, a ki különösen a nevelés reformjával foglal-
kozik s a ki már több beszédet tartott s többféle művet 
adott ki a katholikus tanítás tévelygéséről s veszedelmé-
ről, közelebb egy felolvasást tartott valami népnevelési 
munka javára, mely felolvasás nagy zavart csinált a kle-
rikális táborban s valóságos dűh, sértegetés és átkozódás 
förgetegét támasztotta. 

A felolvasó csaknem egészen arra szorítkozott, hogy 
azokból a kegyes könyvekből, — melyeket a papok, a 
szerzetesek és apácák a püspökök helybenhagyásával 
terjesztenek, — egy csomó idézetet olvasott föl. 

A jezsuiták elvei a lopásról napjainkban is kinyo-
matnak, hitelesíttetnek és taníttatnak. A Vardoni viká-
rius katekhismusa a lopásról azt mondja, hogy az nern 
minden esetben képez bűncselekményi:; igy p. ha az 
illető végszükségben volt, vagy ha ugy segített magán, 
a mit másként nem tehetett volna. 

Gaume katekhismusában meg nevetséges eszmék 
foglaltatnak. Mint p. ez a kérdés és felelet : 

K. Mit csinált Isten azután, hogy a tengert ama 
a helyre helyezte, a melyet e végre készitett ? (Nevetés.) 

F . Miután Isten a tengert elhelyezte ama a helyre, 
melyet e végre készitett, leszállott a földre. (Nevetés.) 

Nevetik önök is, pedig ez nem is uj felfedezés. 
Hiszen az ágyuöntés módját is régen megmagyarázta 
már az egyszeri baka ; vesznek egy darab lyukat, és 
körül öntik bronzzal. 

A vallástanitással legjobban kapcsolatba hozzák a 
képek általi tanítást. Ebből a képcsarnokból több pél-
dányt mutatott be Bert. Az egész a lehető legundoritóbb. 
Válasszunk csak egyet. 

Ime itt van egy belépti jegy a menyországba (ne-
vetés). Ez meg itt egy útlevél a szent városba; itt meg 
egy tudnivaló hirdetmény a paradicsomba utazók számára 
(nevetés). Indulás óránként ; megérkezés, mikor az Isten 
akarja (derültség). I. osztályú gyors vonat : szegénység, 
szüzesség, engedelmesség (nevetés). I. és II. oszt. direct 
vonat ; kegyesség, gyónás, fogadalom. Omnibus (átalános 
nevetés). Itt egy másik: I. oszt. nagylelkűség ; II. oszt. 
bizalom; III. oszt lemondás (kitűnő nevetés). Szállító 
eszközök különfélék : gyaloghintón, gondolán, szamáron, 
vasúton, szárazon, vizén (átalános derültség). Az indulás 
minden helyen és minden órán. Oda és vissza jegy 
nincs ; a vaggonok ágyak nélkül; minden vonaton két 
gőzgép ; egyik e lő l : a szeretet; a másik hátul : félelem ; 
az utóbbi azért van, hogy kisegítse az elsőt, ha az nem 
elegendő. (Nevetés.) 

Hasonló derültséget keltett annak a lotto játéknak 
előadása is, melynek célja, hogy a lelkeket a purgato-
riumból kiszabadítsa. 

Efféléi őrültségekkel telt kegyes könyvek ezer meg 
ezer példányban árusittatnak el. 

Az Arsi flébánus élete — komoly képpel előadja, 
hogy az ő ajtaján egész csapat démon zörgete t t ; de 
bezzeg futásnak eredt, — mint egy osztrák hadsereg, 
— mikor az ördög nála egy fekete kutya képiben meg-
jelent s ágyára kuporodott 

A szt. Benedek tiszteletére veretett emlékpénzről 
irott könyv, ennek mindenféle hatalmat tulajdonit. El-
állítja az orrvérzést, megszünteti a fogfájást, össze for-
rasztja az eltörött lábat ; a rossz tojó tyúkokat jó to-
jókká csinálja ; a részeget kijózanítja. Ha egy férj iddo-
gál s neje a szt. Benedek emlékpénzével megérinti, a 
részegeskedő azonnal felkiált; mily utálatos ez a bor, 
adjatok vizet. De még az iszapos vizet is megtisztítja. 

A Cours d honneur de Marié című könyv meg a 
legaprólékosabb részletekig közli a menyben történen-
dőke t : Egy ifjú meghal. Élete nem valami épületes 
ugyan ; de kihágásai közben sem feledkezett meg szt. 
Józsefről, a kihez gyakran imádkozott. Ott van hát a 
paradicsom ajtajánál — szt. Péter kinyitja az ajtót, 
megvizsgálja az elhunytat s megtagadja tőle a belépést. 
A szerencsétlen, az ajtó előtt dideregve, siralmas kiáltá-
sokkal hívja segítségül szt. Józsefet. — Ez nem restell 



clienséhez leszállani, kihallgatja óhajtását s azonnal je-
lentkezik az isten trónusa előtt. 

(Az ezután következőket magából a könyvből ol-
vassa). , Hiába, — mond haragosan az örökkévaló Atya, 
ez az ember soha se tartotta meg a törvényt. — Node 
— felel szt. József, — én hozzám meg minden nap 
imádkozott. — Hát az én igazságom ? hová lesz így az 
én igazságom ? közbe vág az örökkévaló atya, — hát 
azzal mit tegyünk ?* 

A párbeszéd sokáig tartott Végre is szt. 
József így kiált fel : „ Azt akarja hát ön, hogy megcsal-
jam azokat, a kik hozzám folyamodnak ! Vége így az 
én becsületemnek. Nincs itt más hátra nekem, minthogy 
innen eltávozzak.* (Nevetés.) 

Hogy erre a jó isten mit felelt, a könyv nem 
mondja. De szt. József tovább dohog s hogy jobban rá 
ijesszen az istenre, ezt is hozzá teszi : , mivel pedig 
Mária az én feleségem, Jézus az én fiam, elviszem eze-
ket is magammal.« (Hosszas derültség.) 

Másutt meg : „IX. Pius halála után közvetlen a 
paradicsomba ment, s kiváló tisztelettel fogadtatott. 
Szűz Mária, — ki neki köszöni a szeplőtlen fogantatást, 
— egy sajátkezűleg készített koronával lepte meg.* 

Hihetőleg szt. Anna is adott neki valami ajándé-
kot, mert ezt még 1854-iki dogmája az eredendő bűn-
től tisztította meg ; de hogy mit, azt nem tudjuk ; de 
azt tudjuk, hogy szt. József jó messzire elébe ment IX. 
I'iusnak s ugyancsak megsimogatta kezét abból a hálá-
ból, hogy őt az egyház pátronusának nevezte ki. 

A mennyei birodalom lakói ekkor egy hymnust 
énekeltek a szerencsés megérkezés emlékére, szt. Péter 
adta a tónust, belefújván kulcsába . . . (átalános derültség.) 

Nagy részét mellőzzük Bert idézéseinek; ez is 
eléggé illustrálja azt a sokféle esztelenséget, mely a 
kath. tanítással összeköttetésben áll. 

Az ilyen nevelésnek minő befolyása lehet a gyer-
mek lelkületére. Vagy butává lesz, vagy megutálja a val-
lást. Mennyivel más a protestantismus nevelése I Előbb 
utóbb ehhez kell folyamodni az egész világnak ; mert 
cz a maga tisztaságában mutatja föl, hogy a Jézus 
evangéliumának semmi köze azokhoz az ostobaságok-
hoz vagy őrültségekhez, melyek Jézus neve alatt terjesz-
tetnek 1 

A Renaissance után lletesi/ Victor. 
lelkész. 

I R O D A L O M . 
Megrendelési felhívás. , A hit temploma* című 

egyh. beszédgyüjtemény Il-ik kötetére. C. II. Spurgeon 
nyomán irta Könyves Tóth Kálmán. Az első kötet félév 
alatt csaknem az utolsó példányig elfogyott. Köszönet 
érte lelkésztársaimnak ! Miután több oldalról föl lettem 
szólítva, hogy a II. kötetet a jelzett határidőnél hama-
rabb adjam sajtó ala s mivel már eddig is több mint 

száz előfizető jelentkezett: kötelességül ösmertem, hogy 
a fölhívásnak engedve, a II. kötetet minél rövidebb 
idő alatt kibocsássam. Tájékozásul fölemlítem, hogy 
most is annyi példányt nyomatok, a hány megrendelő 
jelentkezik. Óhajtanám, ha még ez év végén kikerül-
hetne a mű a sajtó alól. Kérném azért, hogy a megren-
deléssel illetőleg előfizetéssel ne méltóztassanak késle-
kedni. Igyekeztem azon, hogy a tartalom még érdeke-
sebb legyen mint az első köteté. Tartalmazni fog 19—20 
íven 35 — 38 beszédet. (Saul és Krisztus. Kalászszedege-
tők. Krisztus arcképe. A rossz mentség nem is mentség. 
Értékes drágakő. Jónás! ne aludjál! Szunnyadó lelkek 
ostora. A sár-fal. Dicsőséges gyalázat. Nyer s mégis 
vészit. Nincs hely a vendéglőben. Haldokló Izrael stb.) 
A megrendelésnek két módja van, u. m. megrendelhető 
levelezési lapon, a mikor is a mű 1 frt 86 kr. utánvét 
mellett a megrendelő költségére küldetik meg, vagy 
előfizetés utján 2 frt utalványozása mellett; ez esetben 
a példányt annak idejében ajánlott keresztkötés alatt 
küldöm meg. Ajánlatosabb ez utóbbi mód, mert keve-
sebb költségbe jön, mint az utánvétes megrendelés. 
Egyszerre beküldött tiz előfizetés után egy tiszteletpél-
dánynyal szolgálok. A megrendelések egyenesen hozzam 
(K.-Lacháza postahely, Pestmegye) intézendők. Kérnem 
az utolsó posta és megye megjelölését. Az első kötet 
me/jelenése alkalmával tanúsított szíves pártfogásért 
most is esedezem. Könyves Tóth Kálmán. 

„Egy beszélő kő.4 Egyházi beszéd, melyet néhai 
Ft. Haubner Máté ev. superintendens s egykori nagy-
geresdi lelkész emléktáblájának felállítási ünnepélyén 
mondott Nagy-Geresden 1881. május 15-én Trsztyenszky 
Gyula, nagy-geresdi ev. lelkész, ny. esperes. Sopron, 
Reichard és Litfass nyomd. 4. r. 20 lap. Bővebb ismer-
tetésének szívesen adnánk helyet. 

A beregi ref. egyházmegye jul. 5. és 6-ikán 
Beregszászban, Peterdi K. és Kántor S. elnöklete alatt 
tartott közgyűlésének jegyzőkönyve épen most jelent 
meg — Közérdekű, a gyűlés tárgyai közül, hogy Mező-
Váriban és Muzsalyban a beregmegyei tanfelügyelő az 
egyházi hatóság mellőzésével fenyegetések között, a fe-
lekezeti iskola felépítésére vonatkozó kötelező okmányt 
csikart ki az illető egyházak elöljáróitól. Ez, mint sé-
relmi ügy, orvoslás céljából fölterjesztetett a tiszántúli 
egyházkerülethez. Az egyházmegye államsegélyül 630 
forintot kapot t : utolsó fillérig kiosztatott. Mező-Tarpán 
f. é. jun. 23-án menykő sújtotta az egyház tornyát, 
mely a toronyórával együtt egészen megsemmisült, s a 

! harangokban is nagy kár esett. A torony 800, a ha-
rangok 1000 frtig voltak biztosítva, az óra nem képezte 

! biztosítás tárgyát. Ez alkalomból kötelezte a közgyűlés 
1 az egyházakat, hogy épületeiket teljes értékökben biz-

tosítsák, s e tekintetben, ha szükséges, pótbiztositást 
eszközöljenek. A bilkei, rendkívül fontos missiói állomás 
felállítása körül kifejtett elnöki buzgalom folytán e célra 
a ref. segélyegylet pénztárából állandó évi segélyül 200 

, frt utalványoztatott ; ehhez járul a tarsegyházak részé-



tol számítható 200 frt s az egyházmegye által adni 
szokott 100 frt, s ekkép évenként 500 frt díjazással 
ideiglenes missionariusi hivatal szerveztetett. Az állam-
segélyből 100 frt utalványoztatott , a bilkei missionári-
usnak.4 Azon esetre, ha ez volna „az egyházmegye 
által adni szokott 100 frt,® sokkal helyesebb volna 
„a bilkei missiónak* és nem a missionáriusnak adott 
segély gyanánt fölemlíteni. A bilkei missió ügyében 
akkora buzgalmat tanúsít az egyházi elnökség, hogy 
immár kilátásba helyezhető a bilkei ref. missionárius 
állandósítása. 

Felhívás , a „ Vasárnap * pártolására s terjesztésére. 
Isten kegyelméből, egy éve, hogy a »Vasárnap*-ot 
megindítottuk. Célunk volt a .Vasárnap* megszentelésé-
nek előmozdítása, a családoknál az evangyéliomi vallás 
és tiszta erkölcs, a keresztyénhez méltó élet megked-
veltetése. Mily sikerrel szolgáltunk e fenséges célnak, azt 
a sziveket látó jó Isten tudja, s a kik lapunkat olvas-
ták : megítélhetik. Mi Isten segedelmével, s buzgó tár-
saink támogatásával: haladni kívánunk szolgálatunkban, 
lépésről lépésre menni a megáldó kegyelemben, s édes 
Idvezitőnk evangyéliomának a nép világositásában. Fo-
gadják hálás köszönetünket azon tisztelt társak és ügy-
barátok, kik a „ Vasárnap *-ot szellemi és anyagi támo-
gatásukkal segítették, terjesztésének fáradságos munká-
jában közreműködtek. Kérjük ezen támogatást és köz-
reműködést továbbra is. A „Vasárnap* fennmaradása 
az egyetemes magyar protestáns egyháznak legközelebbi 
érdeke. Nekünk tanitnunk kell népünket, lehajolni lel-
kéhez szeretettel s azt Krisztushoz ölelni szent buzga-
lommal. Óhajtjuk azért, hogy a „Vasárnap* minden 
egyházba járjon, ismert és szeretett házi barát legyen, 
hogy népet gyűjtsön, a buzgóságban, Isten, Krisztus s 
emberszeretetben lángoló híveket támasszon az Isten or-
szágának. A „Vasárnap *, mint eddig, két forintért egész 
évre két hetenként jelen meg. Határozott számú pél-
dányok megrendelését kérjük. Számonkénti elárusitásra 
csak a felesleges példányokból adhatunk. Tíz példány 
után egyet az iskolai könyvtárak számára szívesen en-
gedünk. Bizalommal fordulunk pártolásáért a püspök, 
esperes, fő- és segédgondnok urakhoz, lelkész és tanító-
testvérekhez, a gyülekezetek elöljáróihoz, minden hit 
rokoninkhoz, hogy a „Vasárnap* által a hit és szent 
élet jótéteményeit munkálni, előmozdítani méltóztassanak. 
A Vasárnap* szerkesztője s főmunkatársai: Celder Már-
ton, Könyves Tóth Kálmán, Láng Adolf. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Szabó Ferenc volt gigei ref. 

segédlelkészt, ki kaposvári helyettes leikészszé lett, uj 
hivatalába e hó 18-án iktatta be Körmendy Sándor 
belsősomogyi esperes. — Bilke, Komlós és Ilosva, be-
regmegyei szórványos ref. gyülekezetek számára ideigl. 
missionariusul Bereckg József alkalmaztatott. — A sepsi-

szentgyörgyi Mikó-tanoda pénztárnokává Vásárhelyi 
Samu, ottani takarékpénztári könyvvezető választatott. 

* Kemény Is tván t emetése mély részvét mellett 
ment végbe Nagy-Enyeden. A főúri lak gyászszal volt 
bevonva. A koporsót az udvaron helyezték el, melyet 
a koszorúkat tartó ifjakon kívül, a kolozsvári egyetem 
tanári karának több tagja, a gyulafehérvári és n.-enyedi 
ref. egyházmegyék papsága, a gy.-fehérvári káptalan 
tagjai, Torda-Aranyosmegye alispánja és orsz. képvise-
lők stb. vettek körül. Szász Domokos ur tartotta a 
gyászbeszédet, mely mélyen megindította a gyászolók 
ezreit. Domokos L. búcsúszavai után megindult a nagy-
szerű gyászmenet. Elől a 48-as honvédek gyászlobogó-
val. Azután Csombord község, a tűzoltók és a Bethlen 
főtanodai ifjúság zenekara, N.-Enyed város, a ref. taná-
rok és a papság, a családtagok, a megyei tiszti kar és 
bizottság, a kir. törvényszék és a honvéd tisztikar s 
végül a tűz'oltók. A sírnál, melyet a sorakozott testüle-
letek s a koszorút vivő ifjak környeztek, Elekes Károly 
rektor-profeszor a Bethlen-főtanoda, Csató János alispán 
pedig a m. tisztikar és a m. bizottság nevében tolmá-
csolta a vesztés fájdalmát. A m. tisztikar, a megye bi-
zottsága, a magyar kir. honvéd tisztikar, a Bethlen fő-
tanoda, a kaszinó, a tűzoltó egylet, N.-Enyed város — 
és még számos testület gyászkoszorukat helyezett az 
elhunyt ravatalára, melyek száma végül ötvenhatra ment. 

* Az e. e. e. gyámintéze t barátaihoz. Wolfgang 
zeneszerző megékesítette papságom 25 éves jubilaeumát 
az e lapokban is jelzett, ily című zeneszerzeménynyel: 
„JB. E. E. Gyámintézeti emlék. Két magyar népdal, 
zongorára szerzé és nt. Láng Adolf, pestmegyei ev. 
főesperes és gyámintézeti elnök, papsága 25 éves jubi-
laeumára ájánlja Wolfgang Ijajos. Ara 50 kr.* Midőn 
W . L. urnák ezen, nem érdemlett kedveskedéseért a 
nyilvánosság előtt is köszönetet mondanék, egyúttal — 
mivelhogy kiadó nincs kitéve a művön — értésére ho-
zom a gyámintézet, — a szegény egyházak és iskolák 
segélyezésére rendelt ez intézet barátainak s azok isme-
rőseinek, hogy W. L. úrral egyetértve elhatároztuk, 
hogy a mű tiszta haszna az egyetemes gyámintézet 
»Leopoldiánum* című alapítványára fog adatni és hogy 
megrendeléseket, nevem alatt, szívesen eltogadok, s 
gyűjtőknek 10 után I példánynyal szolgálok. Tápió-Sz.-
Márton, u. p Tápió-Bicske. Láng Adolf. 

* Kolozsvár t az unitárius ifjúság abban fáradozik, 
hogy néhai Kriza János püspök összegyűjtött műveit ki-
adja. Azonkívül szándéka Kriza szülőházát Nagy-Ajtán 
emléktáblával megjelölni s ez alkalommal irodalmi ünne-
pélyt rendezni. 

* A mit Kálmán Fa rkas ur e lap 36-dik számá-
mában, az egyetemes énekügyi bizottság f. évi julius hó 
5-én tartott üléséről mondott, azt mi is itt Dunántul, az 
egyházkerület énekügyi bizottsága részéről megjegy-
zésbe tesszük. Nevezetesen, a hivatolt gyűlés e lap 29. 
számában olvasható ismertetésének azon kifejezése ellen ; 
„a bizottság elfogadta tárgyalási alapul azon bizottsági 



munkálatot, melyet Szász Károly és Kovács Albert dol-
goztak ki, s mely az egyes egyházkerületek énekügyi 
bizottságainak véleményadás végett még a mult évben 
kiadatott', azt kell nyilvánítanunk, hogy Szász Károly és 
Kovács Albert urak ezen dolgozatát mi nem láttuk, rá-
vonatkozólag véleményt nem adtunk, sőt a mult évben, 
de még azelőtt is ez a mi 1877. május havában kineve-
zett énekügyi egyházkerületi bizottságunk soha össze-
híva nem volt. Igaz, jelent meg egyházkerületünk részé-
ről az ,Erdélyi protestáns közlöny* f. évi 29—30. szá-
mában egy szakavatott s tudományosnak mondható vé-
leményes jelentés erről az énekügyről, csak hogy az 
nem a mult évben, hanem még 1879-ben készült; nem 
is a dunántuli énekügyi bizottság véleménye, hanem 
ennek elnökeinek műve; és nem is Szász Károly meg 
Kovács Albert dolgozata, hanem az 1867-ben megje-
lent erdélyi énekeskönyv felett véleményez. Igy állván 
a dolog, annál nagyobb érdeklődéssel várjuk a 29-dik 
számban megjelent közlés következő szavainak : ,az uj 
énekes könyv tervvázlata e szerint elkészült s a javaslat 
megküldetik az egyes egyházkerületek énekügyi bizott-
ságainak, hogy azt tárgyalás alá vegyék* beváltását; a 
mikor majd, ehhez a vallásunkat annyira érdeklő szent 
tárgyhoz, igénytelen tehetségünkhez képest, mi is hozzá . 
szólni törekszünk. K. G. 

* Szerkesztői mondanivaló. K. S. R. Lak. Cikke 
a később érkezett igazítás figyelembevételével jövő 
számban. 

N E C R O L O G . 
Warga-Rajka Teréz emléke. 

Eolyó évi junius hó 23-án, szép, derült nyári idő-
ben, az éjféli órákban hunyta le örökre szemeit a hiva-
tott irónő Rajka Teréz. Csak 38 éves volt. Még soká 
élhetett volna. Férjét , Warga Lajost, a sárospataki főis-
kola egyik legbuzgóbb hittanárát, 13 évi boldog házasság 
után, mély gyászban, sajgó fájdalmak közt hagyta itt. 

A megboldogult nemes léleknek hűlt tetemei junius 
25-én vitettek ki az örök nyugalomra, a sárospataki re-
formátus templom kertjéből. A koporsó körül zokogó 
férje, Kolozsvárról idesietett anyósa és nővérei állot-
tak. A ravatalt számos koszorú borította ; egyik legszebb 
volt az, a melyet a theologiai ifjúság adott részvétének 
kifejezésére. A temetés nagyszámú résztvevő közönség 
megjelenése és fájó könyei közt ment végbe. 

A közönség aztán szétoszlott s lassanként feledni 
kezdett. 

Nem ugy a bánatos férj. O nem feledhet olyan 
könnyen. 

Az uj iskolai év megkezdése után f. hó 10-én köz-
iskolai széket hivott egybe az akadémiai igazgató. Teljes 
számban voltjelen a tanári kar, mikor a jegyző az elnök 
felhívására következő levelet olvasta fel; 

„Tekintetes közigazgató u r ! 
Azon közrészvét, melyet nagyra becsült tanártár-

saim felejthetetlen, áldott jó feleségem halala alkalmá-
val tanusitni szívesek voltak, arról győzött meg, hogy 
lelkemnek elköltözött jobb fele nemcsak szívemet hódí-
totta meg egészen, hanem a jó emberek tiszteletét is 
megnyerte. Ha igy volt — és talán hitemben nem csa-
lódom, hogy igy volt — méltán megérdemli, hogy va-
lami, bár oly szerény emlékről gondoskodjam, mely 
nevét, legalább egy időre feledékenységbe merülni ne 
engedje. 

Ezen nagy buzgóság természetesen érthetetlen azok 
előtt, kik minket nem ismertek, s nekem nem illenék 
felette dicsérő beszédet tartani, de nem is szükséges; 
mert, hogy mi voltunk mi egymásnak és hogy mit 
óhajtott, elmondta az áldott jó lélek ez előtt három év-
vel, midőn egy költeményében igy elmélkedett: 

A multak felett, ha átrepülni tudnánk, 
S a lehajlott évek elejére jutnánk : 
Együtt kezdenők-e ismét azt a pályát, 
Melynek igaz szívvel végeztük munkáját ? 
Kezet adnánk újból — én hiszem — egymásnak, 
Magát ki nem érzi semmiben hibásnak ? 

Mit rejt a jövendő számunkra, ki tudja? 
Messze nyulik-e még életünknek utja ? 
En menjek előre át a véghatáron ? 
Oh csak ne maradjak árván e világon ! 
Önző emberek közt megfagyna a lelkem, 
Hadd legyen, ki értem meleg könyet ejtsen. . . 

(1878. jan. I.) 

Végzetünk az ő forró óhajtását teljesítette. Ő el-
ment előre s engem itt hagyott küzdeni, dolgozni. Es 
mégsem hagyott egészen ; mert nemes szelleme velem 
van szünetlen, s csak sugalatát követem, midőn elköl-
tözöttnek alább felsorolt műveit a főiskola könyvtárának 
felajanlom, hogy emelkedett, szép szellemének legyen 
ott egy parányi emléke. 

E művek következők : 
1. Költemények. 
2. Flóri uj könyve. 
3. Flóri és Kálmán könyve. 
4. Flóri könyve (melyet átdolgozott.) 
5. Lányok könyve. 
6. Képes játékkönyv (melyben hasonlóan van dol-

gozata.) 
7. Az 1871. évben készült utolsó fényképének na-

gyított másolata. 
Végre, miután boldogult a keresztyén szeretet 

munkait is tehetségéhez mérve gyakorolni igyekezett, 
hogy lelkének ezen szép vonása se maradjon megjelö-
letlenül, a tanári nyugdíjintézet részére, az ő nevében, 
ide mellékelek 25 frtot, mely összegecskét idővel még 
gyarapitni szándékszom s csak azért nem szólok most 
határozott összegről, mivel nem szeretném, ha Ígérete-
met beváltani nem állana módomban. 



Bocsánatot kérek talán kissé igen őszinte és mégis 
fellengős nyilatkozatomért, ha valaki ezt esztelenségnek 
tartaná, gondolja meg, hogy én azok közé tartozom, kik 
azt hiszik, hogy kevesebb bölcseség mellett boldogabbak 
lehetnénk. 

Különben fogadják igen tisztelt tanártársaim a fel-
ajánlott dolgokat oly szívesen, mint a minő igaz szere-
tettel nyújtom én azokat. 

Melyek után maradok teljes tisztelettel Tekintetes 
közigazgató urnák kész szolgája Sárospatakon 1881. jul. 
26. Warga Lajos theologiai tanár.® 

Annyira meg volt hatva e levél által az össszes 
tanári kar, hogy könyek között szólalt fel egyik tagja, 
kérvén jegyzőkönyvi kivonatban értesiteni a bánatos fér-
jet arról, mikép fájdalmában mélyen osztozunk, boldo-
gult nejének emlékét megőrizzük, könyveit a könyv-
tár egyik előkelő helyére tesszük s arcképét berámázva 
művei fölébe állítjuk. 

Megjegyezem itt, hogy Warga, nejének emlékére 
a városi népiskolai könyvtárnak is adott ajándékokat. 

Igy örökítette meg a szerető férj boldogult Rajka 
Teréznek, nejének emlékét, mely emlék ércnél valóban 
maradandóbb leend közöttünk. 

Vislá K. B. 

A D A K O Z Á S O K . 
Gyámintézet i adakozás. Két lelkes ev. tanitó a 

gyámintézetre, kis leányegyházaikban következő ada-
kozást eszközöltek : Szuchovszh/ Béla, Kis-Ujfaluban 6 
frt 77 krt. — Micsinay György Zsidón gyűjtött 4 frt. 
Isten gazdag jutalma legyen az egyes adakozókon és 
gyűjtőkön ! Láng Adolf, esp. gyámintézeti elnök. 

Az orsz. prot. á rvaházra : Makói reform, egyház 
6 frt, Szőllősi Antal lelkész 6 frt, Csécsi Miklós lelkész 
100 frt alapítványt tesz, s ennek 1881-re a kamatját 
előre fizeti 6 frt, Harsányi Sándor közgyám 2 frt, Mol-
nár Albert 2 frt, Pap József 2 frt, Nagy Gy. István 1 
frt, Barta Ferenc 1 frt, Börtsök Sámuel 20 kr., Vári 
Ferenc 50 kr., Oláh Mihály 30 kr , Kotsis Sámuel 50 
kr., Sipós Mihály 50 kr., Márton Miklós 50 kr., K. 
Szabó István 50 kr., Erdei Ferenc 10 kr., Papp Antal 
Volinke Ferenc 40 kr., Galamb Péter 1 frt, Nt. Juhász 
Antalné asszony 1 frt, Juhász Antal 2 frt, özv. Halász 
Mihályné asszony 5 frt, Szentes Vidor 1 frt, Kemény 
Lajos 1 frt. Összesen 40 frt 50 kr. Szerk. 

Szerzőné l 2 frt 4 0 krért m e g r e n d e l h e t ő ily című m u n k a : 

I E g 3 7 \ b - á c s i " b e s z é c L e l s : 2-3 

az egyházi esztendőnek minden ünnepére és vasárnapjára. — Irta Kolbenheyer Albert, csernyei evang. lelkész. 
(2 füzet, 381 lap, összesen 67 beszéd). 

A tiszta j ö v e d e l e m a cse rnye i e v a n g . g y ü l e k e z e t f e l s e g é l é s é r e fo rd í t t a t ik . A k ö n y v b é r m e n t v e 
kü lde t ik k e r e s z t k ö t é s b e n . 

Rendkívüli árleszállítás! 
1. I^ukács Ödön, egyház i b e s z é d e k , t e m p l o m i és t e m e t é s i ha szná l a t r a , 2 8 0 lap, 1 f r t 8 0 kr . bol t i á r 

he lye t t c s a k g o k r . 
2. Fejes István, e g y h á z i b e s z é d e k , 2 6 0 lap , 2 f r t bol t i á r he lye t t c s a k 1 f r t 5 0 k r . 
3. Dr. Heiszler József, E x e g e t i k a i f e l o l v a s á s o k , Pá l a p o s t o l r ó m a i leve le felet t , 3 kö te t , I. 1 f r t 

5 0 kr., II. 1 f r t 20 kr., III. 1 f r t 5 0 k r ; ö s szesen 4 f r t 20 kr . he lye t t c s a k 2 f r t 10 k r . 
(a k ö t e t e k e g y e n k i n t is fél á r o n szolgá l ta tnak . ) 

4. — E g y h á z i m u n k á l a t o k , 2 kö te t , 1 — 1 180 lap, 2 f r t 8 0 kr . bol t i á r he lye t t c s a k 1 f r t 2 0 k r . 
5. Dongó Gy. G. A b o s z o r k á n y o k r ó l , ( m ű v e l ő d é s - t ö r t é n e t i vázlat) 6 0 kr . bol t i á r h e l y e t t c s a k 

40 kr. 
6. — Ő s k e l e t i t e m e t é s i h a g y o m á n y o k ( m ű v e l ő d é s - t ö r t . vázlat.) 5 0 k r . bol t i á r h e l y e t t c s a k 3 5 k r . 
7. — L a p o k a t u d o m á n y o k k ö r é b ő l , 1 f r t 20 kr. bol t i á r h e l y e t t c s a k 9 0 k r . 
8. Farkas Bertalan, Beszé lyek , 2 2 0 lap , 1 f r t 20 kr . he lye t t c s a k 6 0 k r . 

Az összeg előleges beküldése mellett az illető munkát bérmentve küldöm. 
Mind a 8 m u n k á t e g y s z e r r e m e g r e n d e l v e 7 f r t 97 kr . leszáll í tot t á r he lye t t c s a k 7 f r t é r t s z á l l í t o m 

bérmentve. 
S.-A.-Ujhely ( Z e m p l é n m e g y e ) s e p t e m b e r h ó b a n , 1881 . L Ö V y A d o l f , 

könyvárus és kiadó. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tutajdonos: I D x . 2 3 s . l l a , = f i I v £ ó r . DEUTSCIí M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L 
IX. ker. Kinizsy-utca 29. sz. I. rm 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések d i ja : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Teljes számú példéLn.yolsikia.l m.i:n.cLég- szolg-á.lli.a.-t-u.üls:-

Azon t. előfizetőink, kiknek elöíizetésök 
lejárt, annak megújítására felkéretnek. 

Presbyteriumaink és a lelkész. 
A ki reform, egyházunk szervezetét ismerte 

ezelőtt 3—4 évtizeddel, s összehasonlítja a mos-
tanival, lehetetlen, hogy észre ne vegye a nagy 
változást, melyet az idő teremtett vagy az embe-
rek csináltak. 

Volt minden egyháznak presbyteriuma, még 
pedig ott, ahol csupán a mi híveink laktak, a 
külső elöljárók, biró és esküdtjei is tagjai voltak 
a presbyteriumnak, község és egyház egy testü-
letet képezett, innét van a régi szójárás: a falu 
hite, falu vallása. 

Ez a kormányzó testület, élén a lelkészszel, 
vezette az egyházközség kül- és belügyeit; ren-
dezte gazdaságát s gyakorolta a fegyelmet; szol-
gáltatta elsőfokúkig az igazságot; őrködött a 
rend és béke felett; büntette a templomkerülő-
ket, káromkodókat, ünnepszegőket, civakodó csa-
ládtagokat, házasság törőkét stb. és békéltette, 
egyeztette az osztozó feleket. S ennek az ered-
ménye az volt, hogy a községben a vallásosság 
virágzott, a béke uralkodott, a testvérek igazsá-
gosan osztoztak ügyvéd nélkül, törvény nélkül. 
Az én egyházam megtartotta ezt a szokást a 
legutóbbi időkig és az én egyh izamban még soha 
sem volt fz ideig semmiféle exccutió. 

A presbyterium élethosszig volt választva, 
s ha egy-egy tagja kidőlt, kiegészitette magát a 
közrendből, még pedig nem is mindenütt a nép 
választotta az uj tagot, hanem maga a presby-

terium. Később ez a jog átszivárgott a népre, 
de legtöbb helyen azon megszorítással, hogy a 
presbyterium kandidált hármat s a közrend abból 
választott. Legutóbb a kandidátió jogát is meg-
szüntették (itt-ott még fenáll) s a nép most egész 
korlátlan, szabadsággal választ presbyteriumot 
időnként, tekintet nélkül az egyén jellemére, 
múltjára, erkölcsére, csak a szájasokból, s így a 
régi komoly, higgadt, tisztességes, vallásos pres-
byterek helyét szépen elfoglalta a demagógia. 
S ez a rakoncátlan elem az, mely hivatva van a 
vallásosság szép és ékes rendje felett őrködni. 

Az így összeállitott testület sokszor maga 
ad példát a kicsapongásra. Valósággal nem kál-
vinizmusnak, hanem a libertinizmusnak képvise-
lője. A pappal sohasem vállvetve működik, ha-
nem vele szemközt, annak ellenére. 

Világos, hogy egyházszervezetünk a funda-
mentomról lecsúszott előbb a demokrátia, később 
a demagógia terére, s a hajó kormányoztatik a 
demagógia á ramában; csak azt nem lehet tudni, 
hogy szirthez csapódik-e vagy örvénybe merül, 
de annyi bizonyos, hogy nem arra tart, amerre 
őseink iránytűje mutat. 

A község és egyház a nem vegyes lakos-
ságú helyeken egy testület volt egész az ötve-
nes évekig, a mikor egy abszolút rendelet a köz-
séget az egyháztól elválasztotta s a község a 
fegyelmi jogot magával vitte. Ez a rendelet volt 
az a tojás, melyből kikelt a községi törvény az 
alkotmányos világban, mely törvénynél fogva most 
a politikai község az egyházközség fölé került birós-

1 tói, jegyzőstől; az egyház ügyeibe belekanalaz, a hol 
csak teheti ; a mi kötelezettségei voltak az egy-

79 
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ház iránt, p. o. több rendbeli természetbeli con-
venciók kiszolgáltatása, széna/ fa stb., különösen 
pedig, közmunkaerő és fuvar kiállítása, ezeket 
megszüntetgetik, s az egyház javaiból amit lehet 
magukhoz ragadoznak; az egyház tagjait folyto-
nosan buj togat ják; a biró a népet mikor akarja 
összedoboltatja a lalu házához egyházi ügyben, 
s ott tartják a gyűlést pap nélkül, s mennek az 
elöljárók jelenteni a papnak, hogy most már ezt 
meg ezt határozta az egész nép, ergo kigyelmed 
nem kap iát vagy szénát, vagy nem aratjuk le a 
gabonáját . A mit pedig elhatároznak, végre is 
hajtják, akármit beszél a lelkipásztor, s így sok-
szor lábbal tapodják az egyházmegyei s kerületi 
rendeleteket s vezetik a népet a lelkész ellenére 
saját bölcs belátásuk szerént igen sokszor a ve-
szedelembe. 

Oh azok a hajdani vallásos presbyterek 
s z e n t s é g t ö r é s n e k tartot ták volna másként hatá-
rozni, mint a pap tanácsolta 

Ilyen körülmények között a lelkész csak 
piktus maskulus, a 12 tagu presbyteriumnak 
Y12-ed része, melyet leszavazhat minden alkalom-
mal s ezt meg is teszi. 

A papi hivatal fogalmából foly, hogy a pap 
a gyülekezetben a nép erkölcseire ügyeljen, az 
egyház javát lehetőleg előmozdítsa, s az egyházi 
hatóság képviselője, a törvények őre legyen-, de ilyen 
szervezet mellett keze meg van kötve, hatásköre 
megszorítva s a felelősség mégis őt, csak egye-
dül őt terheli a hibákért, rendetlenségekért. En 
azt a kérdést is fel merem vetni, hogy van-e szük-
ségünk mai napság a 12 tagból álló presbyteri-
um ra? Okosabb lesz-e tőle az a tizenkét iskolát 
végzett lelkész, ha beül melléje 12 szűrös atyafi ? 
Jobban fognak-e menni az egyházi ügyek, ha, a 
mit a pap egymaga zizifusi munkával megcsinál, 
12-en elrontják? Mind a három kérdésre csak 
nemmel lehet felelni. 

Mai napság a mi presbytereink nem az egy-
hciz képviselői minden más érdek ellenében, ha-
nem a nép képviselői az egyház és lelkész ellenében, 
még pedig olyan képviselők, akik hivatalban van-
nak, míg a kárt meg teszik, akkor aztán lemon-
danak és a következményekért többé nem felel-
nek. Igen sokszor megtörténik, hogy a lelkész 
kénytelen ellenszegülni a presbyterium végzésé* 
nek, mert az törvényellenes vagy káros. Ekkor 

lemond az egész, s nincs képviselet; de annál 
nagyobb a fejetlenség. I l a pedig új választást 
rendelnek el, az újonnan választottak nem fogad-
ják el a hivatalt; ismét fejetlenség. Ritka gyüle-
kezet az, melyben a teljes képviselet meg van, 
mert egyik-másik megdúzza az orrát s tovább áll. 

A községi törvény 100 frt bírságot szab 
arra az egyénre, ki a községi hivatalt el nem 
vállalja legalább egy évre; nekünk semmi kény-
szer eszközünk nincs, s csak ugy van presby-
teriumunk, ha a választottaknak tetszik. Ha egyá-
talában van szükség presbyteriumra, akkor ne-
künk is gondoskodnunk kell arról, hogy ne le-
gyen annak léte vagy nem léte senki szeszélyétől 
függő; hanem akit a nép bizalma megtisztel, tartsa 
kötelességének elvállalni vagy fizessen. 

Hogy pedig a lelkésznek is meglegyen a 
maga tekintélye, felelőssé kell őt tenni minden 
presbyteri határozatért, de egyszersmind veto-jog-
gal kell felruházni, hogy minden végzés csak 
ugy legyen érvényes, ha a lelkész is beleegyez; 
ha tiltakozik ellene, akkor ejtessék el. Igy volt 
ez gyakorlatban ezelőtt és sok helyen így van 
ma is, s a hol így van, igen jól van így. Nem 
kell félni, hogy e jogával a lelkész visszaél. In-
telligens gyülekezetben sohase is lesz kénytelen 
használni, vagy ha használja, ezáltal csak az egy-
ház javát mozdítja elő. Falusi gyülekezetekben 
pedig, hol a demagógia az úr, égető szükség van 
a zabolátlanság fékezésére. 

Nagy Ignác, 
kölkedi ref. lelkész. 

Az egyh. illetmények sérelmes ügyében. 
E lapok 37. számában e cím alatt ,Audiatur et 

altéra pars* megjelent közlemény „azon álláspontot is-
merteti*, melyből a prot. egyház legújabb sérelmes 
ügye, melynél életbevágóbb kérdés még soha sem 
nyugtalanította a magyarországi protestánsokat, „rórn. 
kath. részről biráltatik el.* Legyen szabad ennek elle-
nében amaz álláspont tarthatatlanságát kimutatni. 

A ki peres kérdések elbírálásánál nem a törvény 
világos, szilárd terén mozog, könnyen az önkény ingo-
ványos s ködös tájaira téved, melyeken lépteit csak 
tapogatódzás, ide-oda kapkodás jellemezheti. Minden 
elfogulatlan ember erre a meggyőződésre jut, ha a szó 
alatt levő cikkeknek azon részét olvassa, mely némely 
róm, kath. lelkészeknek protestánsok ellen valamiféle 
canonica visitátió dohos okmánya alapján támasztott 
törvényellenes követeléseit a törvényszerűség színében 
feltüntetni megkísérli. Okoskodása egyszer ez : >a ca-



nonica visitatió országos gyakorlat szerint mai napig is 
teljes érvényű s mint kétoldalú szerződés törvényes 
e re jű*; másszor e z : , a ,ka th . papbér* nem személyes, 
hanem a birtokkal járó kötelezettség®, egy más kifejezés 
szerint »a telekhez kötött teher, mihelyt az egyházláto-
gatási okmányban előfordulnak e szavak: , a singulis colo-
nis, a sessione, domo colonicali, ab inquilinis fundos tenen-
tibus.* Annyira a telekhez van pedig kötve ezen teher, 
hogy a jogosult, a tulajdonos kutatása nélkül, követelé-
sét közvetlenül a tényleges birlaló, t ehá t a haszonbérlő 
irányában is érvényesítheti, fennhagyatván ennek a tu-
lajdonos ellen a viszkereseti jog.* Mely okoskodásoknak 
gyakorlati alkalmazásukban nagy veszélyessége nem ki-
sebb alaptalan voltuknál. 

Törvényen nem alapul a róm. kath. lelkészeknek 
az ujabb időkben nem róm. katholikusok ellen sűrűbben 
támasztott peres keresete a lelkészi illetmények miatt. 
Átolvastam és ismét átolvastam a szóban levő cikket, 
és sehol sem látok törvényt idézve, melynek alapján 
protest . vallásbeliek a róm. kath. egyház szükségleteinek 
fedezésére egyh. adózás alá vonha tók ; a minthogy 
nincs is törvénykönyvünkben érvényben álló oly tör-
vény, melyre a róm. kath. lelkészek a prot . egyház 
tagjait zaklató követeléseiket alapithatnák. Az a néhány 
törvény, mely a kérdéses fizetési ügyben a magyar tör-
vénykönyvben áll s érvényben van, jelesen az 1647. 
évi V. t. c. 11. §-a, az i79°/i- 26. t. c. és az 1868. 
évi 38. t. c. 11. §-a »félremagyarázhatatlan határozato-
kat tartalmaz,« és a protestánsokat a róm. kath. egyház 
javára teljesítendő bárminemű fizetések s szolgálmányok 
alól feloldja. 

Országos gyakorlatra sem lehet a törvény ellenére 
hivatkozni. Mert feltéve, hogy voltak protestánsok, kik 
a róm. kath. lelkészeknek készségesen megadták a tőlük 
törvénytelenül hekivánt egyh. illetékeket : volenti non fit 
injuria. Azonban az ily illetékek követelése épen nem 
volt gyakorlat , usus, annal kevesebbé országos gyakor-
lat ; hanem abusus volt az, a melyről pedig a jogelv 
azt tart ja ,non tollit usum.* De a legújabb időkig, ha 
csak egy plebánus is képzelt jogát a protestánsok ellen 
hatóságilag érvényesíteni megkisérlet te; — miként ezt 
az incédi eset története is tanúsítja — mindig törvény-
telennek ítéltetett a kereset. Ezzel ellenkező esetet, 
mely praecedensűl szolgálhatna, még abból a korból 
sem tudunk, melyben pátensekkel boldogítottak, con-
cordatumokat kötöttek; midőn a prot. egyház legelke-
seredet tebb ellensége sem talált okot az irigykedésre 
a miatt, hogy egyházunkat oly különösen dédelgetik, 
de a róm. kath. egyház legmelegebb barátjának sem 
nyúj ta tot t legcsekélyebb alkalom sem, az ő féltett Si-
onja elnyomatásán, elhagyatot tságán kesereghetni ; — 
még akkor is, a miként az incédi eset múltjából tudni 
— igazságtalannak ítéltetett a kereset l 

A canonica visitatió nem nyújthat törvényes ala-
pot ily törvénytelen kereset odaítélésére. A canonica 
visitatió a róm. kath. egyház belügye ; s mint ilyen 

szabályozó erővel csak is a róm. kath. egyház határán 
belül birhat. Más autonom testület jogkörébe ezen in-
tézmény autonom intézkedése at s bele nem vághat . 
Egyik autonomia a másik autonomiát nem zavarhat ja , 
meg nem semmisítheti. Szükséges-e, hogy ezen magá-
ban véve oly világos s kétségbe vonhatatlan elv támo-
gatására tekintélyre hivatkozzam ? . . . Trefort vallás-
és közokt. m. kir. minister ur ő nagyméltósága egy-
néhány évvel ezelőtt általa megtar tot t tanácskozmány 
elé terjesztett s akkor nagy hullámokat felvert hivata-
los iratában, fontos nyilatkozatában köztudomás szerint 
ugyanezen nézetet, ugyanezen elvet vall ja! Őrültség 
lenne általánosságban kétségbe vonni a canonica visi-
tatiónak érvényességét, mint a róm. kath. egyház tör-
vényszerű belügyi intézményét. De „döntő okmányul* 
az egyh. látogatási okmány csakis ezen egyház határán 
és a törvény korlátain belül szolgálhat. Józan észszel, 
megfontolással azt állítani, hogy ezen róm. kath. egy-
ház intézménynek a róm. kath. egyházból kiható, s 
más egyházba is átható, épen törvénymagyarázó — sőt 
törvénybontó, törvénymegsemmisitő hatása van, bűnös 
merénylet az alkotmány, az államfelség joga ellen ! 

Kétoldalú szerződésnek lenni is állíttatik a canonica 
visitátió. Nem vitatom most, hogy mennyiben íelel az 
meg a szerződés múlhatatlan kellékeinek, mennyiben 
n e m ; azt sem teszem kérdésbe, vájjon magok az elől-
járó közigazgatási közegek csakugyan komolyan kétol-
dalú szerződésnek tekintették-e a bemutatot t egyházlá-
togatási okmányt ; midőn a peres keresetet nem a ren-
des birói, törvénykezési útra terelték. Végül is itt előt-
tem nem az a kérdés lényege, hogy ki itél, hanem 
hogy mikép itél. Már pedig bizonyításra nem szorul, 
hogy valamint törvénybe ütköző cselekményekre, da-
czára az ellenkező szerződéseknek senki sem kötelez-
hető, ugy semmiféle oly szerződési pontot, mely a tör-
vénybe ütközik, érvényesiteni, hatóságilag végrehajtani 
nem szabad. Ez okból a róm. kath. lelkészek egyh. 
illetményeik miatt a canonica visitatió okmanyara, mint 
— no legyen hát ugy — kétoldalú szerződésre ala-
pított s a protestánsok ellen támasztott peres kereseteik-
kel, mivel ezek és az általuk citált szerződési pont egy-
aránt törvénybe ütköznek, elutasitandók. 

U g y de a plebánus urak nem a protestánsoktól, 
mint ilyenektől követelnek egyh. adót, hanem ezeknek 
azon birtokaik után, melyek valamiféle canonica visita-
tió alkalmával róm. kath. birtokos kezén ta lá l ta t t ak : 
itt nem személyes, hanem a birtokkal járó, telekhez kötött 

j kötelezettségről van szó. 
Mi legyen személyi, mi dologi kötelezettség, azt 

törvénykönyvünk határozza meg. 
Országos törvényeink pedig, elkezdvén az 1647. V-

; t. cikkben, melynek 11. §-a a szép viszonossággal egész 
határozottan kimondja, hogy a katholikusok evang. pré-
dikátoroknak semmit sem fizetnek, ugy hat a protestán-
sok is ne fizessenek a kath. lelkészeknek semmit sem, 
és ezek más hitüektől ne is kívánjanak semmit ; — 
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folytatva az 1790/1 évi 26. t. c. 6. §-án, a mely szerint 
a mely pap- és ágybéreket eddig az evangélikusok kath. 
lelkészeknek és mestereknek vagy más egyh. szolgák-
nak vagy készpénzben vagy terményekben, vagy pedig 
munkákban szolgáltattak, teljesen megsziintettettek és 
azokat követelni sehol sem lehet, ha csak az evangéli-
kusok a nevezett lelkészek működésével önként nem él-
nek, a mely esetben azokért a katholikusokkal egyenlő 
papbért tartoznak letenni; — egészen az 1868. évi 38. 
t. c.-ig, melynek 11 § szerint a hitfelekezetek híveik anyagi 
hozzájárulását, a mint eddig szokásban volt, ezután is 
igénybe vehetik s melynek 45. §-a szerint, a hol más 
hitfelekezethez tartozó gyermekek egy létező felekezeti 
iskolába járnak, szüleik ezen iskola költségeihez járulnak 
mint az iskolát fentartó hitfelekezet tagjai: — országos 
törvényeink mondom egytül egyig személyes tehernek 
mondják, vallják az egyh. teherviselést. És törvényhozá-
sunknak nyiltan, határozottan kifejezett nézete, intentiója 
ez : a ki a mely egyháznak tagja, a mely egyháznak 
jótéteményeivel, szolgálatával él, annak fenntartására 
adózzék ; a ki a mely oltáránál áldozni akar, azt épitse. 

Ha tehát az egyh. látogatási okmányban ily sza-
vak fordulnak elő Ba singulis colonis *, „a sessione* stb. 
ezekhez hasonlók: ezek országos törvényeink szerint 
nem jelenthetnek mást, mint a módot és arányt, a 
melyben a róm. kath. felekezet egyh. szükségleteinek 
fedezésére saját híveinek hozzájárulását, saját képviselete 
által meghatározza, igénybe veszi. És ezzel ki van 
mondva, hogy az egyh. tartozások soha sem képeztek 
szorosan véve a birtokkal járó kötelezettséget, s tehát 
nem is a telekhez kötött terhet. Hiszen kérem, ha tör-
vényhozásunknak valaha az lett volna nézete, hogy az 
egyh. illetmények a telekhez kötött terhet képeznek, 
nem engedte volna meg a telkeknek annyi felé való 
eldarabolhatását, a hány barázdájok van, ugy hogy vé-
ges végül ahhoz a galandóc formájú földdarabhoz ter-
het kötni egyáltalán nem lehet, és hogy a lelkész a 
sok dirib-darab telek mellett valóban nem tudha t j a , 
mely mesgyén keresse karc gabonájá t : a minthogy pél-
dául nem engedte meg törvényhozásunk az úrbéri tel-
kek feldarabolását, míg csak fenállott a telekhez kötött 
úrbéri szolgálmány. 

Es a mint eddig nem képezett törvény szerint, mai 
napság sem képez telekhez kötött terhet az egyh. illet-
mény : ugy egy körültekintő, előrelátó törvényhozás 
jövendőben sem nyilatkoztathatja ki soha birtokkal járó 
kötelezettségnek az egyh. illetményt, és lényegében sze-
mélyes kötelezettségnek kell azt fenhagynia mindig; ha 
csak a bonyodalmak és bajok hosszú sorát nem akarja 
felhozni hazánk, nemzeti, közgazdászati életünk egére 1 
Azon vészes következmények közül, melyeket ily fonák 
intézkedés okvetetlenül maga után vonna, csak néhányat 
akarok, nehogy felette hosszura nyújtott értekezésem 
unalmassá váljék, futólag megemlíteni. 

Kezdem azon, a mire a szó alatt levő cikk maga 
közvetlenül reá vezet. Ugyanis igy okoskodik: ,mivel 

nem személyes, hanem telekhez kötött teher az egyh. 
illetmény, azért a jogosult a tulajdonos kutatása nélkül 
követelését közvetlenül a tényleges birlaló irányában 
érvényesítheti, ki is, amennyiben erre nézve a tulajdonos-
sal szemközt kötelezettséget nem vallalhat, ez ellen magát 
viszkereset utján kártalaníthatja.* — Hogyha per, hát hadd 
legyen per.* — A jogosult plebánus megtámadja a tény-
leges birlalót, a kinek azonban a plebánus irányában 
kötelezettsége nincs. Az alperesnek el kell fogadnia a 
pert, s a felebbezés minden fórumán végig haj tania; 
mert ha könnyelműen elmulasztja mind azon jogorvos-
latok felhasználását, melyekre a peres eljárás feljogosít, 
meginog alatta a víszkereseti jog alapja. P2s minekutána 
sok időpazarlással s több költséggel perét — természete-
sen — elvesztette, ő támadja meg a tulajdonost, a kivel 
szemközt kötelezettséget nem vállalt, víszkereseti per-
rel és, — habár ez a kártalanítást megtagadja és kifo-
gásokkal él — amaz elvégre is megnyeri a drága igaz-
ságot. Félő, hasonló eset fog ismétlődni mindenütt, hol 
egy telek nem tudom minő arányban, eldaraboltatott, 
róm. kath. és más különféle felekezetű gazdák telkeik 
kisebb nagyobb parcelláit saját érdekök szerint tudj Is-
ten hányfélekép össze-vissza cserélgették, vagy a hol 
a telek mellett elkigyódzó folyó annak felét elmosta, 
s igy a telek már csak a canonica visitatió okmányában 
van meg — egészben. Csakhogy itt a birákon, ügy-
védeken kivül, bizonyára még a mérnököknek is leszen 
dolgok. . . 

Ha telekhez kötött teher az egyh. illetmény, akkor, 
mig a telek lészen, el nem évül a tartozás. Mikor köve-
telje be a plebánus a maga járandóságát, az az ő gondja. 
És ő ker. béketűréssel évekig vár, mig csak egy szűk 
esztendőben nem várhat tovább. Ekkor támadja meg a 
tulajdonost oiy mesés összeg miatt, hogy ez bámulva 
kérdezi, mikép lehetséges, hogy minekutánna ő a telek 
árát már egyszer becsületesen megadta, most saját bir-
tokát újból a paptól vegye meg ? És mivel erre sem 
hajlandósága sem tehetsége nincs, más ember is most 
szerezni képtelen, hát brevi manu az egyház vissza se-
kulárizálja a bir tokot; a tulajdonosból, ha a pap könyö. 
rül rajta, a legjobb esetben lészen haszonbérlő. 

Ha telekhez kötött teher az egyh. illetmény, és el 
nem évül; akkor az már most is az elmúlt évekről 
azonnal érvényesíthető, a mint egy esetben a követelés 
egyszerre nem tudom hány évről érvényesíttetett is. Lé-
szen tehát ennek utánna gondos kutatás a püspöki levél-
tárakban a canonica visitatiók porlepte aktái után . . és 
kiderült, hogy volt idő e hazában, a midőn az egész 
országban minden úrbéri telek, a róm. kath. egyház 
adókötelezettje volt ; és a jogelőd jogai és kötele-
zettségei a jogutódra is áthárulnak . . . és minden nem 
róm. kath. birtokos is birtoka után adózni köteles a róm. 
kath. klérusnak, — méltatlanul bár, de megbűnhődve a 
multat és a jövendőt! 

Addig is azonban nőttön nőni fog az ingerültség 
és az idegenkedés, sőt félek az ellenségeskedés és gyü-



lölet a vallásfelekezetek s azok hű tagjai, az egy haza 
polgárai s fiai között, és ez közéletünket mételyezendi 
m e g - Egy józan államférfiú, egy gondolkodó hazafi sem 
akarhatja ezt. Egy józan államférfiú, egy gondolkodó 
hazafi sem akarhatja, hogy hazánk épen legéletrevalóbb, 
mert az általános elszegényedés s anyagi pusztulás kö-
zepette szerző családai az igazságtalan s elviselhetetlen 
követelések miatt koldusbotra jussanak. Egy józan ál-
lamférfiú, egy gondolkodó hazafi sem akarhatja, hogy a 
prot. egyház, mely az államtól dúsgazdagon ellátott 
idősb testvér mellett, magára hagyatottságában is sze-
génységéből eléggé nem méltányolható buzgósággal oly 
számos virágzó tan- s egyéb humanistikus intézeteket 
tart fen, a melyekben nem felekezetünk tagjai is neve-
zetes gyámolitásra találnak, és a melyek által e félre-
ismert egyház a hazának megbecsülhetetlen szolgálatokat 
tesz, a kettős teher alatt megbénuljon, összeroskadjon. 

Es azért bizalommal várom, hogy mivel a sérelem 
immár oly nagy hullámokat vert és oly vészteljes gyü-
mölcsök csiráit rejti magában, a küszöbön levő ország-
gyűlésre összegyűlendő honatyáink akár a prot. egyház 
folyamodványaira, akár az egyháznak ezen legújabb pa-
naszát be sem várva, saját kezdeményezésekből ezen 
ügyet a fenálló törvények alapján a mult század vége 
olta tartatott minden egyes országgyűléseink intentióihoz 
híven, a „szabadelvűséghez4 méltóan a vallásszabadság és 
egyenlőség szellemében fogják elintézni a háborgó ke-
délyek lecsendesitésére, a honpolgárok közti békének 
megszilárdítására, és — ad majorem dei veramque 
glóriám. Kund Samu. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesitők. 

— 12. közlemény. — 

131) A homonnai négy osztályú államilag segély-
zett községi polgári fiiskola 5-dik értesitője. Igazgató 
Gerec Lajos. Növendékek sz. 72, kik közül 36 zsidó, 
29 r. kath. Az iskolai szék a kormánytól egy állami 
elemi iskola felállítását kérelmezte. Testgyakorlati órák, 
téli tornahelyiség hiányában öt hónapon át nem tar-
tattak. Tápintézet még nincsen ; de gyűjtik rá az ala-
pot, mely jelenleg 550 frtra rúg. 

132) A hoszufalusi műfaragó ipartanműhelylyel 
kapcsolatos m. kir. állami felső népiskola értesitője. 
Igazgató Veres Sándor. Növendékek sz. 49, kik közül 
40 magyar nemzetiségű A minisztérium 600 frtot tett 
folyóvá az intézeti épület átalakítására; továbbá a sze-
génysorsú tanulók élelmezésére 710 frtot rendszeresített, 
végre az újonnan készült faragóterem'bútoraira és mű-
szerekre 550 frtot engedélyezett. 

133) A Jézus-társasági kalocsai érseki főgymnasium 
értesitője. Igazgató Hennig Alajos. Értekezés: A mik-
roskop története, Tóth Mikétől. Tanulók sz. 458. Az 

érettnek nyilvánított 25 tanuló közül 10 az egyházi 
pályára szándékozott lépni. Az önképző kört ezen inté-
zetben pótolják az osztályfőnökök vezetése alatt vasár-
napokon osztályonkint megtartatni szokott akadémiák, 
melyeken az egyes osztályok színe-java apróbb költői 
vagy prózai munkálatait felolvassa, megbírálja, könnyebb 
beszédeket rögtönöz, latin és görög remekírókból sza-
val, latirlül kofülir vagy utánoz és szónoklati progym-
nasmatákban gyakorolja magat. 

134) A Jézus-társasági kalocsai érseki finevelő in-
tézet vagyis Stephaneum növendékeinek névsora. A 
növendékek sz. 117, kik közül 52-nek van praedikátuma; 
mert a névsorban a praedikátumok hűségesen ki vannak 
téve. 

135) A kalocsai városi fi- és pusztai vegyes osz-
tályú r. kath. elemi népiskolákba járó tanoncok érdem-
sorozata. Igazgatók Dr. Bende József, Szombathy Sán-
dor és RezsnyákJános lelkészek. Növendékek sz. 1237, 
ide nem számítva a városbeli leányosztályok növendé-
keit, mint akik az iskolanénéktől nyernek oktatást. 

136) A Miasszonyunkról nevezett szegény iskola-
nénék vezetése alatt álló kalocsai érseki leánytanodaba 
járó leányoknak érdemsorozata. Az összes növendékek 
száma az elemi- és felső leányiskolában s az óvodá-
ban 815. 

137) A kaposvári hat osztályú államgymnasium 
értesítője. Igazgató Cselkó József. Értekezések : Bandi 
János igazgató-tanár nekrológja. A nevelés és oktatás 
az ó görögöknél, Czuprák Elektől. Tanulók sz. 243, 
kik közül 118 r. kath., 110 zsidó. 

138) A kecskeméti ref. főiskolai jog- és államtudo-
mányi kar évkönyve. 6-dik évfolyam. Igazgató Csil-
léry Benő. Hallgatók sz. 35, kik közül 20 r. kath., 11 
helv. h , 3 zsidó. 1 gör. kel. Az intézet elnéptelenedé-
sét a jelentés amaz ismeretes miniszteri kibocsájtvány-
nak s főképen annak tulajdonítja, hogy az intézetnek 
fenállása kétségessé vált. A vizsgálatnak a tanfolyam 
mellőzésével való letehetésére 14-en nyertek engedélyt. 
Special kollégium az i-ső félévben 8 tartatott 18 órá-
ban, a második félévben szintén 8 tartatott 16 órában. 
Az intézet a lefolyt évben érte meg fenállásának 50-ik 
évfordulóját, mely alkalomból az értesítőben az intézet 
rövid története közöltetik. Kecskemét városa a ref. 
egyház helyett magára vállalta még egy tanszék költ-
ségeinek fedezését s ezáltal az intézet fennmaradását 
talán biztosította. Dr. Szeless József tanár rendes tanári 
székétől megválván, az általa eddig vezetett tanszéket 
mint helyettes tanár a lefolyt tanévben minden díj nél-
kül látta el. 

139) A kecskeméti m. kir. állami főreáltanoda ér-
tesítője. Igazgató Dr. Dékány Ráfáel. Értekezés: Né-
hány szó a mértani szerkesztéstan tanításáról, Roediger 
Lajostól. Tanulók sz. 137. Kecskemét város törvény-
hatósága évenkint egy pályadíj kitűzését határozta el. 
A minisztérium a tanszerek dotatióját 1000 írtról 1400 
frtra emelte fel. Az igazgatói jelentés a 11 év óta fen-



álló intézet történetét 3 korszakra osztja : 8 évig tar-
tott a küzdelem kora, 2 évig , a boldog megelégedés 
és tiszta öröm kora4 ; végre a lefolyt tanévben , a bol-
dog egyetértés hanyatlásának és az őszinte egyetértés 
foszladozásának szomoritó jelei* mutatkoztak, hogy 
mennyiben, arra nézve az értesítő felvilágositást nem ád. 

140) A magyarországi kegyes tanitórend kecske-
méti főgymnasiumának tudósitványa. Igazgató Dr. Pol-
lák Ede. Értekezés : Néhány jellemvonás a jogtudós 
Scaevolákról, Farkas Józseftől. Tanulók sz. 279. Az 
érettnek nyilvánított 23 tanuló közül 15 a theologiai 
pályára szándékozott lépni. A pályamunkákat nemcsak 
tanárok, hanem városi polgárok is bírálták. 

141) A keszthelyi kath. főgymnasíum értesitője. 
Igazgató Dr. Lipp Vilmos. Értekezések : A szülőhöz, 
az igazgatótól. A fény általában és néhány nevezete-
sebb fénytani tünemény , Réthy Gyulától. Tanulók 
sz. 70. 

142) A k éz d iv ás dr h ehji államilag segélyzett köz-
ségi elemi népiskola i-ső értesitője az 1871/2. tanéven 
kezdve a 1880/1. tanévig. Igazgató M. Székely János. 
Növendékek sz. 377, kiknek legnagyobb része helv. 
hitvallású. Az intézet 1871-ben nyilt meg. Tiz évi fen-
állása óta 3 nagyobb alapítványban részesült, u. m. 
e g y 53° ós egy 1000 frtos alapítványban, végre egy 
jószágot is kapott alapítványul. Egy célszerű isk. épü-
let emelése tervben van. A lefolyt tanévben a kerté-
szet gyakorlati oktatása is megkezdetett. 

143) A kiskunhalasi helv. h. lyceum értesitője. 
Igazgató Csontó Lajos. Értekezés : Egy pár vonás a 
rajzolás mibenlétéről, Papp Gyulától. Tanulók sz. 130 
Az érettnek nyilvánított 12 tanuló közül 5 a lelkészi 
pályára szándékozott lépni. 1868-tól kezdve az intézet-
ben érettségi vizsgát 273-an tettek. A taneszközök a 
lefolyt tanévben nagyobb mérvben szaporittattak. Néhai 
Csathó Alajos majsai r. kath plébánosnak közel négy-
ezer kötetből álló könyvtára 833 frtért megszereztetett. 
Nagy Löki János, Mihály fiának elhunytával, ennek, 
mintegy ezer darabból álló ásvány- és rovargyiijtemé-
nyét, alkalmas szekrényekkel ellátva, az intézetnek aján-
dékozta. Az iskolai épület átalakítása 5 — 6 ezer forint-
nyi költségelőirányzattal munkába vétetett. A Tormásy-
féle 319 frtnyi alapítványt a tápintézeti pénztárba el-
helyezték. A Gózon-féle alapítványhoz tartozó rekettyei 
tanyás birtok 7000 frton eladatván, az eddiginél na-
gyobb jövedelmi forrássá vált. A tanárok közül a lefolyt 
évben is öten, közülök hárman minden díj nélkül vál-
lalkoztak a helybeli ref. leánynevelő intézetben órák 
adására. Gaál Endre tanár az egyháztanács megbízásából 
vállalkozott a helybeli ref. egyház és főiskola monogra-
phiájának megírására. 

144) A kisvdrdai állami elemi népiskola értesitője 
Igazgató Beke Márton. Növendékek sz. 271. Iskolai 
takarékpénztár állíttatott fel. A háziipart (kosárfonást) 
a fiúiskola tantárgyai közé fölvették. 

145) A kolozsmonostori m. kir. gazdasági taninté-

zet értesitője. 12-dik tanév. Igazgató Vörös Sándor. 
Hallgatók sz. 68. A kolozsvári állami tanítóképezde 20 
harmadéves növendéke is látogatta az intézetet ; 4 uni-
tárius hittanhallgató számára pedig külön kertészeti elő-
adások tartattak. A minisztérium az intézet kebelében 
meteorok észleldét rendeztetett be. Az egyes tanszakok 
számára dolgozdákat és gyüjteménytárakat állítottak fel. 

146) A kolozsváriéillamilag segélyzett nyilv. felsőbb 
kereskedelmi iskola i-ső értesitője az 1878—81-ki tan-
évekről. Igazgató Kiss Sándor. Értekezés : A kolozsvári 
kereskedelmi- és iparkamara emlékirata a kereskedelmi 
szakoktatás ügyében a közokt. miniszterhez. Tanulók 
sz. 188%-ben 31. Az intézetet, — mely 1878-ban ala-
píttatott s a lefolyt évben ruháztatott fel a nyilvános-
ság jogával, — a kolozsvári keresk.- és iparkamara 
tartja fenn s a kormány és a város segélyezi. A lefolyt 
évben a keresk. miniszter ezer frtot adott felszerelési 
szükségletekre. Az ifjúság körében önképzőkör és dalárda 
alakult. 

147) A kőszegi kath. kisgyimnásium értesitvénye. 
Igazgató. Dr. Stern Pál. Értekezés: A szépérzék nevelé-
sének fontossága, Dr. Kemény Llugótól. Tanulók sz 1 54. 

148) A lcun-félegyházi m. kir. állami tanítóképezde 
értesitője. Igazgató Samu József. Tanulók sz. 94, a gya-
korló iskolában 49. Az intézet kebelében selyemtenyész-
tési tanfolyam tartatott , melyben 20 tanitó vett részt. 

T Á R C A . 
Külön nemzetiség-e a zsidó ? 

H o g y . ezt a kérdést fölvetjük s épen itt vetjük fel, 
arra a szerkesztőhöz intézett következő levél indított 
bennünket: 

j, Tekintetes szerkesztő u r ! A ,Prot . Egyh . és Isk. 
Lap* f. é. 34. számában a szászrégeni ev. alreálgymna-
sium és az ezzel egybekötött tanintézetek értesítőjéről 
szóló ismertetésben biráló ur »elég helytelen*-nek találja, 
hogy a tanulók nemzetisége szerinti kimutatásban a zsidó 
mint külön nemzetiség van fölvéve. Nem vonakodom azon-
nal kimondani, miszerint én, biráló úrral ellenkezőleg, az 
értesítő ezen eljárását teljesen helyeselhetem ; de mielőtt 
véleményemet indokolnám, szabad legyen biráló úrtól e 
kérdésemre őszinte feleletet kérni: vájjon helyeselhetné-e, 
ha az értesítő az izraelita tanulókat, — akik itt helyben 
mindnyájan a német nyelvet beszélik anyanyelvül, — a 
németek rovatába fölvette volna? Alig hiszem, hogy 
igen. íme, ugy járná meg az értesítő, mint „a molnár 
és fia*, kik senkinek sem tehettek eleget. De komolyan 
átgondolva, a zsidó, — habár szivét, lelkét és nyelvét 
egészen megmagyarositotta, Magyarhont ismeri hazájának, 
melyhez rendületlenül, hűségesen ragaszkodik, --- tős-
gyökeres magyar honfinak és gyermeke magyar anyanyel-
vűnek mondható, de véleményem szerint mégis külön 
nemzetiségnek számítandó. Mert nem akarnám azon hí-



res mózesvallásu képviselő hibáját követni, ki magyaros-
sága tulbuzgalmában egyik országgyűlési beszédében 
, Árpád ősatyánk ' kifejezést használván, azon ellenve-
tésre talált, miszerint Abraluim, Izsák cs Jakab az ő ősei, 
de nem Árpád. S én ezen ellenvetést igaznak és jogo-
sultnak tartom, mert a zsidó (mint hazánknak német, 
tót, szerb stb. honpolgárai) a legloyalisabb lehet, de mig 
szittya-vér nem kering ereiben, addig Árpádot nem ne-
vezheti ősatyjának, tehát nem mondhatjuk magyar nem-
zetiségűnek; hasonlóképen a német, francia és angol 
zsidó a legloyalisabb német, francia, angol honfi lehet, 
de ezért még sem mondhatjuk német, francia, angol 
nemzetiségűnek, hanem mint zsidó nemzet külön áll, 
ősei Ábrahám, Izsák és Izráel, melyekre a zsidó nem 
kevésbé büszke lehet, mint a magyar Árpádjára, a né-
met Árminjára s a török Ozmanjára. Ennéfogva én az 
értesítő ebbeli szempontjával — minthogy e nem anyanyelv 
szerinti, hanem nemzetiség szerinti kimutatást szándék-
lott közre bocsátani — teljesen egyet értek. Vagyok 
Tekintetes szerkesztő urnák, Szászrégen, 1881. évi hó 
7-én, alázatos szolgája Krausz Vilmos.* 

Az itt közlött levél megerősít bennünket ama meg-
győződésünkben, hogy a nemzetiségi kérdést a tudomány 
és élet követelményei szerint soha sem fogják megoldani 
a szász földön. Szász atyánkfiai nemcsak, hogy a nem-
zetiségi jogokkal nincsenek tisztában, de — ugy látszik 
— a nemzetiség fogalmának helyes meghatározására sem 
képesek. 

A zsidókat ma már csak a szász földön sorozzák 
az önálló nemzetiségek közé ; mert egyebütt régen össze-
olvadtak azok már más nemzetiségekkel. Angolországban 
a zsidó vallású polgár angolnak, Franciaországban fran-
ciának vallja magát, mert ott is, emitt is a zsidóság el-
veszítette önálló faji jellegét. Hogy nálunk a zsidót a 
magyar nemzetiség teljesen assimilálta volna, eszünk 
ágában sincs állítani, sőt ellenkezőleg elismerjük, hogy 
a zsidók a magyar társadalomban egy egészen elkülön-
zött érdekkört alkotnak, mely a többi társadalmi érdek-
körökkel felette laza összeköttetésben áll. De ennek nem 
a vérségi kapcsolat, hanem egyrészről a vallás, másrész-
ről az egynemű foglalkozás az oka. 

A zsidót általában nem faji sajátságai különzik el 
a társadalomtól. Zsidó faji sajátságot én részemről nem 
is ismerek. Mert például a pénzvágy, amelyet némelyek 
ilyennek neveznek, nem a sémita vér természetes saját-
sága (hiszen az a tulajdonság akár hány keresztyén em-
bernek is vérében van); hanem az önző pénzvágyat is, 
mint sok más rossz tulajdont, maga a keresztyén állam 
és társadalom mesterségesen oltotta bele a zsidóságba, 
midőn azt vallásáért, tehát nem azért, mert Ábrahám, 
Izsák vagy Jákob vére folyt ereiben, üldözőbe vette, 
tehetségeit elnyomta s a kereskedelmi- vagyis azon 
életpályára szorította, melyet Aquinói szent Tamás és 
általában az úgynevezett ,szent atyák* megvetettek, 
mint olyan foglalkozást, mely pénzvágyat, szívtelen ön-
rést, tehát erkölcstelen érzelmeket költ fel az emberben. 

A vallási üldözések természetesen összetartásra ösz-
tönözték a zsidókat. S épen mert vallásuknak és nem 
fajuknak üzent a keresztyénség irtó háborút : a vallási 
érzelmek egészen eltöltötték lelköket s a vallásuk iránti 
szeretet elfelejteté velők a közös származás és vérségi 
kapcsolat tudatát. 

Mi természetesebb, mint hogy ilyen körülmények 
közt a zsidó teljesen elveszité faji önállóságát; de annál 
élénkebben kifejlődött benne a vallási szokásokhoz való 
ragaszkodás. S különösen ezen orthodox vallási szokások 
akadályozzák meg még ma is a zsidóság egy részének a 
művelt társadalomba való belépését; ezek és nem a faji 
sajátságok sütik rá az ismertető bé lyeget ; ezek azon 
források, melyekből erényei és hibái legnagyobb részben 
származnak. 

A zsidó tehát mint vallásfelekezet még ma is erő-
sebben tartja magát bármely más vallásfelekezetnél. 
Nemzetiségéről azonban már régen lemondott. 

Hogy minálunk melyik nemzetiséghez tartozik, 
azt minden egyes zsidótól külön-külön kellene megkér-
dezni. Egyrésze talán magyarnak, a másik — és pedig 
sajnos, nagyobb része — talán német nemzetiségűnek 
fogná vallani magá t ; azokat tehát a magyarok, ezeket 
pedig a németek közé vennők fel. Mert tökéletesen iga-
zat adunk Keletinek abban, hogy a nemzetiség meghatá-
rozása első sorban és m».gtámadhatatlanul egyéni jog s 
csak az egyén által oldható meg; még pedig nem is old-
ható meg máskép, mint egyéni bevallás utján. 

A modern statisztikusok a nemzetiségek meghatá-
rozására nézve általában a fenebbi elvet követik. Mást 
józan ésszel nem is követhetnek. Ez a legmegbízhatóbb 
alap, melyet semmi más pótolni nem képes. 

Szász atyánkfiai azonban — ugy látszik — máskép 
gondolkoznak. Ok, de különösen Krausz Vilmos ur a ge-
nealógia utján akarják a nemzetiségeket meghatározni. 
De uram isten, ki lesz képes minden egyes család le-
származási tábláját híven összeállítani ? S még ha ez si-
kerülne is : váljon akadna-e csak egy tiszta vérű család 
is? Alig hiszem. A nemzetközi érintkezések, az összehá-
zasodás és az együttélés folytán a különböző népfajok 
egymással annyira összevegyültek, hogy önálló jellegük 
immár csaknem tökéletesen elmosódott. S ezt a termé-
szet rendje is így követelte. Mert az emberi nem elsat-
nyulása ellen, amint azt Michel Chevalier igen helyesen 
megjegyzi, mindig a legbiztosabb és leghatékonyabb óv-
szer volt a fajok keresztezése. 

Ha a geneologia szolgálna a nemzetiség meghatá-
rozásának alapjául : akkor nemcsak a maroknyi magyar-
ság, de a hatalmas germán nemzet is ugy összetöpö-
rődnék, hogy lámpással kellene keresni egy olyan em-
bert, akinek ereiben Árminnak meghamisitatlan vére cser-
gedezik. . Ez esetben a felvidéki magyar nemességet 
Szvatopluk nemzete reklamálná. Az idegen családokkal 
össze-vissza-házasodott magyar arisztokratiára Európának 
Csaknem minden nemzetisége igényt tartana. A paló-
cokról, jászokról, kunokról, valamint az idegen nemzeti-
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ségek közt lakó magyarokról esetleg le kellene monda-
nia a magyar fajnak. Szóval magja se maradna a tiszta 
magyarnak, vagy ha mégis talalkoznék vagy egy, azt 
az ethnographiai muzeumban bátran ki lehetne állítani s 
mint csudát mutogathatnák. 

Ha áll az, amit Krausz ur állit, hogy amig szittya-
vér (!) nem kering valakinek az ereiben, addig nem ne-
vezheti magát magyar nemzetiségűnek : akkor sem Kos-
suth, kinek elődei — neve után Ítélve — szlávok lehettek, 
sem Széchenyi, kinek anyja német származású volt, sem 
Petőfi, akit Petrovicsnak, Toldy, akit Schedelnek hívtak, 
magyaroknak — a szó legtisztább és legszigorúbb értel-
mében — nem nevezhették és nem nevezhetik magukat. 

Ha pedig a zsidó mint önálló nemzetiség szerepel: 
akkor a német Pantheonból Krausz ur szedje ki Bőmé-
nek, Heinénak, Mendelssohnnak a szobrait s küldje el 
Jeruzsálembe. Ennél nagyobb szívességet ma, a zsidóül-
dözés korában, Németországnak alig tehet. Egy ő hozzá 
hasonló bátor ember aztán vállalkozhatik például Bea-
consfieldet kiközösiteni az angolok közül; hiszen a ne-
mes lord haragjától már úgysem félhet; egyébb követ-
kezménye ennek az attentatumnak nem lehet, csak az, 
hogy a lord sírjában megfordul. Jules Simontól, Cremi-
euxtől a franciák valahogy csak megszabadulnak. Mi 
magyarok pedig, akik különben is bővében vagyunk a 
jeles embereknek, tagadjuk ki a nemzeti örökségből 
Helfyt, Wahrmannt stb. 

Azt hiszem azonban, sokkal okosabb lesz, ha Krausz ! 
ur meghagyja nekünk azt, ami a miénk : mi pedig nem 
bántjuk azt, ami az övék. Ne bolygassa ő s mi se boly-
gatjuk azokat a különben is megbizhatlan genealógiai 
táblákat. 

Amint pedig a származást nem tekinthetjük nem-
zetiségalkotó tényezőnek, ugy a nyelvet még kevésbé. 
Most is, mint már egy más helyen és más alkalommal, 
határozottan kétségbe vonom, hogy a nemzetiségnek 
minden körülmények között jellemző sajátsága lenne a 
közös nyelv. Az osztrák vagy porosz — szerencsénkre 
— külön nemzetiségnek tartják magukat, hasonlóképen 
a horvát vagy a tót vagy a lengyel, pedig hát amazok 
is, ezek is más-más dialektusban ugyan, de ugyanazon 
nyelvet beszélik. Viszont a szepességi német nem az 
anyja tejével szívta ugyan magába a magyar nyelvet 
és mégis büszke öntudattal a magyar nemzetiséghez 
számítja magát. 

És itt megfelelhetünk Krausz urnák azon kérdésére, 
hogy helyeselnők-e, ha az izraelita tanulókat, akik Szász-
régenben mindnyájan a német nyelvet beszélik anya-
nyelvül, a szászrégeni iskola értesítőjében a németek 
közé sorozták volna ? Krausz ur — ugy látszik — chau-
vinistáknak tart bennünket s chauvinismusunkra számítva 
sarokba akart bennünket szorítani a föltett kérdéssel. 
Számításában azonban ezúttal csalatkozott. Mert mi arra 
a kérdésre minden himezés-hámozás nélkül egyszerűen 
azt feleljük, hogy jobban szeretnők ugyan, ha a szász-
régeni zsidók magyarul beszélnének, de ha egyszer 

németül beszélnek, a tisztességes és komoly statisztikus 
nem sorozhatja be őket a magyarul beszélők közé. Eb-
ből azonban egyátalában nem következik az, hogy azok 
a németül beszélő zsidók a magyar nemzetiségbe fölvehetők 
ne lennének. Ha arra a kérdésre, hogy minő nemzeti-
ségűek, akár magyar akár német nyelven azt felelik, hogy 
ők magyarok : akkor — a fenebb kifejtett e'.vek szerint 
— még a legskrupulózusabb népszámláló is bátran beír-
hatja őket a magyar nemzetiségűek rovatába. 

Mi bizva a magyar nemzetiség jövőjében, azt hisz. 
szük, hogy még az az idő is be fog következni, amidőn 
szász atyánkfiai is lemondva az éretlen nemzetiségi vel-
leitásokról, előveszik a jobbik eszöket s szívvel-lélekkel 
egyesülni fognak azzal a magyarsággal, amelynek jó- és 
balsorsában úgyis évszázadokon keresztül osztozkodtak. 
Legyenek felőle meggyőződve, hogy mi testvéri szere-
tettel öleljük őket, a megtért bűnösöket (mert bizony 
sok borsot törtek az orrunk alá) keblünkre, s genealó-
giájukkal annyira nem fogunk törődni, hogy azt se bán-
juk, ha a zsidókkal együtt ők is Árpádot vallják ősaty-
juknak. Ballagi Géza. 

A munka kezdetén. 
X. 

Sárkeresztúr, i8S i . szept. 14. 

Kedves nagytiszteletű úr! 
A laikus közönség nagy része, sőt a lelkészek 

egynémelyike is azon téves hitben él, hogy a papnak 
egyébb dolga sincs, mint vasárnaponkint »egyet papolni* ; 
vagy, szerintök a lelkész hivatása tisztán csak a prédi-
kálásban áll s ha ezen kötelességének jól-rosszul ele-
get tett, egyébbel aztán nem törődik. Hogy e fel-
fogás mennyire helytelen, nem szükség bizonyítgat-
nom. Az bizony nem volna valami nagy mesterség: 
szombaton este egy prédikációt betanulni s vasárnap 
reggel elmondani. De egy valamire való lelkész ennyi-
vel be nem érheti. Bármily nagyfontosságú teendő is 
ránézve a prédikálás, ő tudja, hogy lelkészi működésé-
nek ez csak egyik legfőbb, de nem kizárólagos része, 
s hogy reá, különösen mint lelkipásztorra, nem kevésbbé 
fontos teendők várnak még a prédikáláson kivűl. 

Hogy mint lelkipásztor miként igyekeztem eleget 
tenni lelkészi hivatásomnak, előbbi leveleimben volt 
szerencsém bővebben is kifejteni. Engedje meg most 
kedves nagytiszteletű úr, hogy a következőkben arról 
szólhassak : miként kezdtem a munkához mint prédikátor 
s mint az istenitisztelet vezetője ? 

Először is egy őszinte vallomást. Nem dicseked-
hetem azzal, hogy minden vasárnap saját magam által 
készitett prédikációval állok fel a szószékbe. Ezt több 
irányban megosztott lelkészi működésemnél fogva sem 
időm, sem erőm, sem tehetségem nem engedné. De 
részemről nem is tartom szükségesnek. Egy kezdő lel-
késznek — gondolatom szerint — nem árt, sőt nagyon 
szükséges, hogy a jelesebb -egyházi írók mű/e i t necsak 



tanulmányozza, hanem olykor-olykor szórói-szóra be is 
tanulja s művészi ékesszólással előadja. Azt mondám : 
szórói-szóra, mert részemről egy klasszikus egyházi iró 
beszédjén véteknek tartanám valamit változtatni csak 
azért, hogy egy — két mondat másként stilizálása által 
már feljogosítva érezzem magamat mások előtt így szól-
hatni: „nem a magam beszédje ugyan, hanem átdol-
gozás.® Szerintem az ilyen átdolgozás rosszabb az ere-
detinél. En a kitűnőbb prédikációt vagy teljesen érin-
tetlen hagyom s ugy tanulom be, a mint irva van, vagy 
ha átdolgozása látszik szükségesnek, inkább el se mon-
dom, vagy ujjá alakitom oly formán, hogy megtartva 
belőle az eszmemenetet, egészen uj köntösbe öltöztetem, 
azaz elejétől végig újra fogalmazom. Az ilyenforma át-
dolgozásra azonban ritkán van kedvem s jobb szeretem 
követni a műalkotás azon módját, hogy miután a kidol-
gozandó thémára vonatkozólag egy pár rokon irányú 
prédikációt vagy értekezést végig olvastam s jegyzése-
ket tettem, magamnak egy teljesen önálló tervet készí-
tek s a papírra tett bő vázlat után megpróbálom a 
magam erején, minden compilatiót mellőzve, irni meg 
prédikációmat. Természetes, hogy egy kezdő lelkész 
nem hozhat létre valami remek-műveket, habár folyvást 
ezen az űton haladva idővel olyanokat is te remthet ; 
de tapasztalatom szerint e többé-kevésbbé gyenge al-
kotású műveimmel rendesen nagyobb s maradandóbb 
hatást érek el, mint sok klasszikus prédikációval. 

Csak az a kár, hogy új prédikáció Írására, bár-
mily kedves is az abból származó öröm, az embernek 
ritkán van kedve, ideje, hangulata. Elég, — kedves 
nagytiszteletű úrnak megsúghatom — elég, ha havon-
kint legalább egyszer léphetek föl a saját prédikációm-
mal. Azaz, hogy bocsánat ! . . . a magam szellemi 
konyhájáról kerülnek ugyan ki a vasárnap délutáni s 
hétköznapi biblia-magyarázatok, valamint többnyire a 
halotti beszédek is, csakhogy ezek kissé pongyolább 
köntösben, t. i. nem teljesen kidolgozott alakban, ha-
nem xzalxidon előadra. — Egyébkor azonban lelkiis-
meret furdalás nélkül fordulok hírnevesebb egyházi író-
inkhoz egy kis kölcsönért, míg lassankint teljesen a 
magam lábára állhatok, a mire ugyanis minden vala-
mire való szónoknak törekednie kell. Igy is elég dolgot 
ad minden vasárnap reggel a prédikálás. Mert bizony 
én — ismét elárulok egy titkot kedves nagytiszteletű úr 
előtt —- nem egyszer már szerdán, rendesen pedig csü-
törtökön reggel már hozzálátok a prédikáció betanulá-
sahoz s ezzel foglalkozom egész vasarnap reggelig na-
ponkint — legalabb egy órát. S ezzel azt érem el, 
hogy a vasárnapnak mindig nyugodtan nézhetek elébe 
még akkor is, ha történetesen temetés, betegség vagy 
mas akadályozó körülmény jönne is közbe. De teszem 
ezt másfelől azért is, mert egyáltalában nem vagyok 
baratja annak a nagyon elterjedt praxisnak, hogy pré-
dikációnknak egyszeri-kétszeri elolvasása után a szó-
székre lépjünk. Ez szertölött könnyű, de bizony-bizony 
. . . könnyelmű munka. Az efféle prédikálassal sem 

híveinknek, sem magunknak semmiféle lelki gyönyörű-
séget nem szerzünk. Csak akkor élvezet, a mint mon-
dani szoktuk, a prédikálás, ha beszédünket derekasan 
betanultuk s ép ezért bátran, folyékonyan, szónoki hév-
vel és modorban adjuk azt elő. En ugy vélem, ennyit 
méltán megvárhat tőlünk ugy a gyülekezet, mint hiva-
talunk fontos volta és a szószék méltósága. 

Egészen máskép járok el a bibliai magyarázatokra 
s a halotti beszédekre való készületnél. Ezeket is jó lenne 
ugyan betanulni, de már itt a szükség törvényt ront. 
Mikor ezelőtt egy évvel a vasárnap délutáni biblia ma-
gyarázást megkezdeni akartam, nem volt hova fordul-
nom. Nem voltak kezemnél kész bibliamagyarázatok, 
vagy legalább nem olyanok, melyekkel meg lehettem 
volna elégedve. Mit tegyek ? . . . . Összekerestem kis 
könyvtáramban minden magyar és idegen nyelven írott 
kommentárt vagy erre a célra szolgálható műveket, 
átolvastam mindegyikből a megmagyarázandó verseket 
illető passzusokat, kijegyzettem a főbb gondolatokat, 
magam is elmélkedtem kissé s aztán elkészítettem a 
bibliamagyarázat vázlatát; egyszer-kétszer végig gon-
doltam az egész eszmemenetet, itt-ott a kifejezések iránt 
is megállapodásra jutottam és aztán . . . . Isten nevében 
a szószékre léptem. Merész vállalkozás egy kezdő szó-
noktól, — a minthogy bennem is megremegett a lélek, 
a könnyen megtörténhető belesülésre gondolva, de jó 
szellemem mégis megsegített. Azóta mind a vasárnap 
délutáni, mind a hétköznap reggeli bibliamagyaráza-
tokra a most jelzett módon szoktam készülgetni s már 
az eddigi gyakorlat is annyira képesített, hogy a sza-
bad előadás semmi különös nehézséget nekem nem 
okoz. Ehez azonban szükséges, hogy tárgyunkkal tel-
jesen tisztában legyünk, azaz, hogy meg legyen ré-
szünkről a kellő előkészület, mert e nélkül, vagyis ex 
tempore bibliát magyarázni szerintem vagy absurdum 
vagy csak a nagyobb capacitások kiváltsága. 

Legterhesebb rám nézve a halotti beszédekre való 
készület. Eleinte a mások beszédjét keresgéltem elő, de 
az idő rövidsége miatt csak félig-meddig tanulhattam 
be s igy előadásom sem lehetett könnyed és biztos; 
hozzájárult még, hogy a hasznaiható prédikációkból is 
csakhamar kifogytam s magamra lettem utalva. Mint-
hogy pedig a temetésekre való készületre sokszor alig 
jut több idő pár óránál, mi alatt egy valamire való 
prédikációt megírni teljes lehetetlenség : itt is megint csak 
a vázlat készitésra s a szabad előadásra kellett szorul-
nom. Előbb mások kész beszédje után csináltam meg a 
vázlatot, majd az alkalomhoz képest teljesen önállóan 
tevém papírra azt, — a fenmaradt kevés időt arra 
használva, hogy az egész beszéd eszmemenetét át-meg át-
gondolám. Ily módon nem egy esetben igen sikerült 
halotti prédikációt tartottam, jobbat, mint ha kidolgoz-
tam s betanultam volna : azonban az a nyughatatlan ér-
zés, melylyel ilyenkor a szószékbe megyek, nyilván an-
nak a jele, hogy a temetési alkalmakkor szabad elő-
adási ügyességemben még eléggé nem bi/halom. De azt 
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tartjuk, gyakorlat szüli a mestert s szerintem nagyon is | 
fontos, hogy a szabad előadásban, melyre minden lép- ! 
ten-nyomon szükségünk lehet, folytonosan tökéletesítsük 
magunkat; e nélkül csak olyanok vagyunk, mint a ka-
tona fegyver nélkül. 

Ennyit az előkészületről. Most legyen szabad elve-
zetnem kedves Nagytiszteletü urat templomunkba egy 
vasárnap délelőtti istenitiszteletre. Ez sokszor egy óránál 
is tovább tartó háromszori harangozás után 10 óra táj-
ban veszi kezdetét. Magam a harangozás megtörténte 
után azonnal bemegyek, míg a hívek nagyobb része csak 
azután, az éneklés alatt gyülekezik a templomba. Már 
felszólaltam e rossz szokás ellen, de még csak annyi 
sikerrel, hogy legalább az imádság alatt nem háborgat-
nak, mint eleinte, a mikor a későn jövők hangos kopo-
gással adák tudtokra mindeneknek, hogy de bizony ők 
sem akarnak elmaradni a prédikációról. Az éneklés or-
gona nélkül, de azért meglehetősen megy, egyesek fül-
sértő cikornyáit leszámítva. Imádkozásunk sok esetben 
felette gyarlósággal-teljes. Leborulunk ugyan a legfőbb 
lény trónja előtt, de csak külsőleg, mert buzgóságunkat 
bármi csekély ok is oly könnyen elvonja a legszentebb 
foglalkozástól; sugdosás, a szemek széllyel kalando-
zása, nem egyszer nagyhangú illetlen ásitozások, csúnya 
torok-köszörülések és köpködések . . . . (kell-e még több ?) 
zavarják a gyülekezet buzgóságát. Nem egyszer kikeltem 
már (a vasárnap délutáni vallásos oktatás alkalmával) ez 
illetlenségek ellen s pedig méltó haraggal . . . de ugy 
látszik : itt is csak a kezdetnél vagyunk még. Az imád-
ság után »miatyánk(<-ot nem mondva, föl veszem a tex-
tust és prédikálok. Beköszöntő beszédemet tartva, követ-
tem én is a helyi szokást s két uri imát mondtam ; a 
következő vasárnap azonban részint feledékenységből, 
részint szándékosan mellőztem az első miatyánkot, mint 
véleményem szerint teljesen fölöslegest s azóta is csak 
egyszer mondom el egy istenitisztelet alkalmával. Most 
már megszokták a hívek ís, mert belátják, hogy csak-
ugyan elég abból egy is; eleinte azonban feltűnő volt 
s az én fülemhez is eljutott az a megjegyzésök, h o g y : 
x a tisztelendő ur otthon felejtette az egyik miatyánkot.(< 

— Eh bien ! . . . 

A prédikációt férfiak és nők (egyes bóliskolókat 
leszámítva) nagy figyelemmel hallgatják végig, kivált ha 
kissé a szájok íze szerint beszélek. Ez azonban nem kis 
mesterség eltalálni. Nagyon jól tudom, hogy a nép figyel-
mét legjobban megszokta ragadni az apró elbeszélések-
kel vagy sentimentalis részletekkel saturált prédiká-
ció : ám az ilyenek használatától tartózkodni szeretek a 
szónoki jobb ízlés nevében. Minthogy pedig — a mi 
szintén imponálni szokott — (fájdalom 1) sem herculesi 
termettel, sem stentori hanggal, nem rendelkezem, nem 
kis feladat reám nézve ezen, a nép előtt mindenesetre 
sajnos, hiányokat feledtetnem. Főtörekvésem ennélfogva 
oda irányul, hogy beszédem tárgya híveimet közelről ér-
deklő, gyakorlati irányú s a mi nem kis fontosság^ 
közérthető vagyis teljesen népszerű nyelven írott legyen. 

Viszont az előadásban bensőségre, természetességre tö-
rekszem, hogy kitűnjék, miszerint nem a hivatalos köte-
lesség kényszere alatt, hanem az irás szavai szerint: a 
szív teljességéből szól a szám. Pectus, quod disertum 
facit. Legjobban eltalálom a hangot, ha a saját beszé-
demet adom elő, noha ilyenkor rendesen kevesebb bá-
torsággal lépek a szószékbe, e szent helyre, nem lévén 
eléggé biztos, ha vájjon isten igéje helyett nem a saját 
gyarló bölcsességemet prédikálom-e ? . . . 

A prédikáció után, melynek az én gyülekezetem-
ben szabad hosszura nyúlni, az utóima, ez után a mi-
atyánk s végül az áldás következik. A hirdetéseket ele-
inte, követve a helyi szokást, én is a bezáró áldás előtt 
vettem fel, de lassankint e helytelen szokásról is leszok-
tunk. Nevezetesen, mikor a hirdetések a szokottnál hosz-
szabbra nyúltak, a megáldó szavak után kezemmel in-
tettem a híveknek, hogy üljenek le s ugy adtam elő 
mondandóimat. Ugy hiszem, ez eljárás célszerűségét ma-
gok a hívek is belátták immár. 

Az utóéneklés alatt előbb a nők, aztán a férfiak 
szép rendben kivonulnak az isten-házából, s ezzel az egy 
óráig tartó istenitiszteletnek vége. 

Délután a nyári hónapok alatt, a mint már emli-
tém, bibliát magyarázok. A hegyi beszéden, mint az uj 
testamentom egyik legfontosabb részén, kezdettem, egy-
egy alkalomra legtölebb io—20 verset véve fel magya-
rázatra. Eddigelé csak Máté V—VII, X—XII részein 
haladtam végig, elvem levén, hogy inkább keveset, de 
jól. Magyarázataimnál a következő modor szerint járok 
el. P'elolvasom a felvett részletet, melyet a hívek leülve 
hallgatnak s aztán egy pár vonással jelzem az abban 
foglalt fő-gondolatot. Ezután belebocsátkozom, de nem 
túlságos részletességgel, a kevésbbé ismert szó és tárgy 
magyarázatába, igyekezvén kellő világításba helyezni a 
szentiró gondolatát. Fősúlyt fektetek azonban az ekkép 
megmagyarázott szakasznak gyakorlati alkalmazására, 
ujjaimra véve mintegy a tanulságokat, melyek a hallott 
igazságokból folynak, s melyeket hallgatóimnak otthoni 
elmélkedés és követés végett mindannyiszor figyelmökbe 
ajánlok. 

A téli hónapok alatt, mint már volt is róla szó, 
vasárnap délutánonkint csak egyszerű könyörgéssel vég-
zett istenitiszteletet tartok, mely után a gyülekezet je-
lenlétében a felnőtt ifjak vallásos oktatása következik. 

Részben e hiánynak is pótlására megpróbáltam 
ugyancsak a téli hónapok alatt a szerdán reggeli közön-
séges istenitísztelet alkalmával tartani egy-egy rövid bib-
liamagyarázatot. E célból a kezdeményezést a karácsont 
megelőző csütörtök és pénteken reggel tettem meg, 
magyarázat, vagyis inkább elmélkedés végett felvéve az 
első alkalommal Ján. I, I —14. a második reggel Luk. 
II. 1 —14 verseket. Miután e bibliamagyarázatok nem re-
mélt látogatottságnak örvendtek, értésére adtam a gyü-
lekezetnek, hogy ezentúl a téli hónapok tartama alatt 
minden szerdán reggel fogok tartani ilyen rövid biblia-
magyarázatszerű elmélkedést. Örömmel jelenthetem, hogy 



e vállalkozásom iránt a hívekben mind végig meg volt 
a kellő érdekeltség s a szerdán reggeli istenitiszteletre 
rendesen nagyobb számú közönség jelent meg, mint más 
hétköznapokon. Elmélkedésemet a rendes könyörgés és 
az uri ima közé illesztettem be, nem nyújtván hosszabbra 
10—15 percnél. Célom nem annyira a magyarázat, a 
mire a zsoltárok könyve nem is annyira alkalmas, mint 
inkább kegyes érzések, a vallásos áhítat felköltése volt. 
Ha az elmélkedésre felvett zsoltárban foglalt vallásos esz-
mék lelki szemeik elé állítva, elméjökbe mélyebben be-
vonni, szivökben az emberies és vallásos érzések egy-egy 
húrját megpendítenem sikerült : célomat elérve láttam s 
fáradságomat bőven jutalmazva. Az én szívemnek is jól 
esett ez a kis felbuzdulás a mi nem betanult, hanem a 
szív mélyéből fakadó volt. Eddigelé a következő zsoltá-
rok felett elmélkedtem: I, V. VIII. XIV. XIX. XXIII. 
XXIV. XXXIII. XXXVIII. XXXIX. 

Vajha sikerülne ily uton-módon hiveim lelkében a 
buzgóság és kegyesség szent tüzét mind magasabb és 
magasabb lángra élesztenem ! Örömmel teszek különben 
tanúságot arról, hogy ez az én őrizetemre bízott nyáj 
minden alkalommal kész szívvel seregei össze az Ür 
hajlékába, hogy ott valamit tanuljon s épüljön. Vajha 
épülhetne is ! Vajha az igének necsak hallói, de meg-
tartói is volnának! Vajha én bennem is több volna 
mind a testi, mind a lelki erő szent kötelességem tel-
jesítésére ! Vajha több volna abból a prófétai és apos-
toli lélekből, abból a krisztusi szeretetből, mely nélkül 
az ur szolgájának istenhez hívogató szózata csak zengő 
érc cs pengő cimbalom ! . . . Mikor ott a templomi 
székemben ülve, híveimet egyenkint, meghatott és alá-
zatos arccal, az úr házaba belépni látom, mikor látom 
hogy annyi különböző korú és állapotú ember várja aj-
kaimról az igét, hogy abból az életre tanúságot és vi-
gasztalást szerezzen magának : oh mint szeretnék ilyen-
kor lang-nyelvekkel bírni s mint valóban Isten felkentje 
lépni arra az emelvényre, a melyről ezen évek óta a 
világ népeinek annyi dicső eszme hirdettetett. Mily fel-
séges s mily nehéz hivatás: ,Isten* igéjének prédiká-
tora lenni ! A ki ezt lelkiismeretesen meggondolja, le-
hetetlen, hogy szivét meg-megremegni ne érezze, vala-
hányszor csak a szószékre lép, hogy Isten nevében 
prédikáljon. Szorongó érzések közt járulok én is minden 
alkalommal ama szent helyre ; de ha aztán szent foglal-
kozásom közben keblemet fölmelegülni érzem, ha látom 
a szemekben, az arcokon a meghatottság drága könnyeit: 
edes örömmel dobban meg szívem s elégülten sóhajtok 
fel : mégis csak szép ez a lelkészi pálya ! . . . Szép, 
mert teljesen igazak egy hírneves egyházi szónok és 
nagytudomanyu férfiúnak a szószék jelentőségéről mon-
dott ama gyönyörű szavai: ,En mind e mai napig 
nem ismerek szebb emelvényt a szószéknél Kortársai-
nak a legmagasabbról beszélni, a mi az emberi szívet 
mozgasba hozza, a kor jeleit magyarázni az örök igaz-
ság világosságánál s az embereket felbuzditani, hogy 
életöket és idejöket, mint gondolkozó emberek fogják 

fel, hogy a világba nyilt szemmel és nyílt szívvel halad-
janak ; beszélni, mert hitünk van abban, hogy hit és 
lélek odaengedése az ügyhöz ismét hitet támaszt . . . 
van-e trónus dicsobi a szószéknél /* 

Lé vay Lajos. 

Egy téves adat kiigazítása, és mutatvány 
egy régi kátéból. 

Nt. Kálmán Farkas úr, e lapok 38-ik számában 
„Az uj énekes könyvről4 feliratú, második közleménye 
29-dik sz. alatt, a ,Hálát adok* kezdetű 141-ik énekre 
vonatkozólag azt irja: „a 27-ik számra tett megjegyzés 
erre is áll.* A 27-ik szám alatt emiitett énekről pedig 
azt mondja, hogy : „ez énekről áldott emlékezetű Ré-
vész Imrénk után azt hitte, hogy Rháday Pál szerzé, s 
1724-iki „Lelki lwdolds című könyvében jelent meg, 
holott ez ének megvolt, két évvel az előtt, hogy Bhdday 
született volna. . . . Ez ének pedig megjelent az 1675-ki 
lőcsei énekesben. * Ez adat — legalább a 141-ik énekre 
vonatkozólag — téves. Ép a napokban jutott kezemhez a 
Károlyi Gáspár fordítású bibliának Szenczi Molnár Albert 
által Hannoviaban 1608-ban kiadott egy példánya, mely-
ben a Zsoltárok után még néhány ének is van közölve. 
Ezek egyikében a 141-ik énekre ismertem, azon meg-
jegyzései, hogy a csak most említett ének itt három 
szakaszra: „Reggel, Estve, Mind estve reggel* van 
osztva, mindenik két—két verssel. — Az Estve feliratú 
két vers, a Reggel feliratútól csak annyiban különbözik, 
hogy mint ez a reggelhez, ugy amaz az estvéhez van 
alkalmazva, s ezek a 141 -ik ének két első versével, a 
mind estve reggel feliratú pedig a két utó versével 
egyezők. De annak igazolásául, hogy a 14L-ik ének 
már 1608-ben megjelent, ide írom azt a most átnézés 
végett kezeimnél levő bibliából, — mely Sándor István 
helybeli tanitó úr tulajdona — ugy, amint abban találom. 

Reggeli imátság. Az 23. Psalm. nótájára. 
Hálát adok néket menybéli Isten 
Szent fiadnac az Christusnac nevében, 
Hogy engemet ez éyjel megőriztél, 
Minden veszedelemtől megmentettél, 
Tarts meg kérlec ez naponn is életem, 
Minden bűntől és kártol ments meg engem. 

2. Mert Uram én te kezedben ayanlom, 
Mind testem lelkem és minden jószágom, 
Az te szent Angyalod legyen én velem, 
Es soha el ne távozzéc én tőlem 
Hogy az gonosz sátánnac semmiképen, 
Raytam semmi hatalma ne lehessen. 

Estve 
Hálát adoc néked menybéli Isten 
Szent fiadnak az Christusnac nevében, 
Hogy engemet ez napon megériztel, 
Minden veszedelemtől megmentettel, 
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Boczasd meg kerlec minden bűneimet, 
Es ez éyjel is őrizz meg engemet. 

2. Mert Uram én te kezedben ayanlom, 
Mind testem lelkem és minden joszagom, 
Az te szent Angyalod legyen én velem, 
Es soha el ne távozzéc én tőlem, 
Hogy az^czalard ördögnec semmiképpen 
Raytam semmi hatalma ne lehessen. 

Mind estve reggel. 
Könyörgöc Uram minden emberekért, 
De főképpen az hív keresztyénekért, 
Minden rokonimért, kic téged félnec, 
Az kic vagy itt, vagy meszsze földön élnec, 
Minden gonosztul őket is őrizd meg, 
Es minden javaiddal látogasd meg. 

2. Az szegény rabokat és betegeket, 
Kic énsegekben ohaytnac tégedet, 
Uram vigasztald meg az ő szivekben, 
Oe kinnyokbol végre ments ki kegyesen, 
Es térits meg az szegény bűnösöket, 
Adgyad hog' jo véghez vigyüc eltünket. 

Van e kezemen levő példányban még végül egy 
levél, a bibliával együtt kiadott valami régi káté töre-
déke. Ez egy levélen a 28—49 kérdéseket, s az 50-ik 
kérdés eleit találom. Mint hogy az ily régi könyveknél 
rendszerint az első és utolsó levelek hiányzanak, itt 
közlöm ismertetés végett a 30-ik s 33-ik kérdéseket. 

„Az szent keresztsegről. 
30. Kérdés 
Miczoda az szent Keresztseg. 
F . Nem valami köz vizi fördö, hanem Sacramen-

toma, avagy Isteni igaz jegye az uy testamentomnac : 
melly engem bizonyossá teszen, hogy én az Christus-
nac és az Keresztyeni gyülekezetnec tagja vagyoc, és 
az mint én külső lcéppen vizzel megöntöztettem, ac-
képpen moss és tisztit meg engem Christus belsőkép-
pen az ő vérével minden bűneimből és engem Istenbéli 
fiuságra és uy életre uyonnan szül. 

Az Jesus Chrstusnak szent vaczorajarol 
33. Kérdés. 
Miczoda az szent Vaczora ? 
F. Másodic Sacramentoma, vagy szentséges jegye 

az uy Testamentomnak : mely azokért rendeltetöt, az 
kik az Christusban nevekednec és öregbölnec. Holot az 
Ur nem puszta kenyeret és bort nyuyt, hanem inkab 
bizonyitya és megerősíti azt, hog' az ő testét erettünk 
adta az halaira, bűneinknec megboczánatyaért, és szinte 
azon testével és kiontot vérével éteti és itattya az mi 
lelkünket az örök életre.® 

Ha jelen közlésemmel, eddig ismeretlen adatot 
volt szerencsém a 141-ik ének megjelenésére nézve 
nyilvánosságra hozni; a két kérdés bemutatásával pedig 
ama régi káté-töredék iránt figyelmet költöttem: örö-
mömre szolgáland. Szilágyi Gábor, 

ötvös-kónyii ref. lelkész. 

S Y N O D A L I A . 
Országos protestáns lelkészi értekezlet 

Debrecenben október 30-án. 

Küszöbön van a magyar reformált egyháznak folyó 
évi október hó 31-én tartandó országos zsinata. Ez a 
zsinat az egyház hivatalos testülete lesz, mely korszerű 
törvényeket alkotand s az egyház ügyeiről hivatalosan 
határoz. 

Miután e zsinat alkalmával sokan fognak megje-
lenni lelkésztársaink közül Debrecenben, több lelkész-
társam felszólítására, indítványba hozom egy országos 
protestáns lelkészi értekezlet tartását. — Mert nem lesz 
felesleges munka, ha Istenünk segedelmével egyházunk 
hivatalos zsinata mellett, nekünk is lesz egy kis nem 
hivatalos zsinatunk, melyben a semmi tekintetek által nem 
befolyásolt evangyéliumi protestáns szellem lángja szaba-
don lobogjon. Lesz sok beszélni és megállapítani valónk, 
melylyel reméljük, hogy a hivatalos zsinatnak is csak 
hasznot teszünk. A domesztikát, bel- ér. külmisszíót nem 
hivatalos határozat, de Isten segedelmével a lelkészek 
egyetemes fellángolása lógja megteremteni. — Lesznek 
még több tárgyak is, melyek az egyház-alkotmányban 
a lelkészek állására, viseletére, személyi és szólás-szabad-
ságára vonatkoznak. Mivel a nem hivatalos összejövetel 
megtartására is szükséges némely előleges intézkedés, a 
helyeslés reményében, elnökül valamelyik, mindnyájunk 
által ismert nagyérdemű társunkat kérem fel, ki szives 
lesz gondoskodni, hogy egyetemes értekezletünk helyéül 
a debreceni nagy- vagy kistemplomot megkaphassuk. 
Mert az Ur anyaszentegyháza érdekében munkálkodván, 
értekezésünket imával s egyházi beszéddel kell kez-
denünk : szónokul szintén egyik társunkat kérem fel. 

Atyafiságos bizalommal hivom fel azért összes ref. 
lelkésztársainkat, hogy a kik csak tehetik, országos lel-
készi értekezletre Debrecenben folyó évi október 28-án 
vagy 29-ikén megjeleni sziveskedjenek, hogy első ülé-
sünket október 30-án már megtarthassuk. És mivel Ma-
gyarországon, a különböző hitfelekezeteknek, a prot. 
lelkészi karnak egy egyetemes nagy érdeke van, melyet 
közösen szolgálni szent kötelességünk, testvéri bizalom-
mal hívom fel az összes evangélikus és unitárius lelkész-
társakat is, jelenjenek meg országos prot. lelkészi érte-
kezletünkön Debrecenben, tegyük össze hitünk erejét, 
buzgóságát, hogy egymást erősítsük, tanácsoljuk s egye-
süljünk azon szeretetben, melyet a mi fejünk a Jézus 
Krisztus ajánlóit az apostoloknak, mely szeretet alapja 
azon tudománynak, mely nem a helv., ágost., unit. hit-
vallásuaké, nem Pálé, Apollósé, hanem a Jézus Krisz-
tusé ! 

Az Ur kegyelme és Szentlelke legyen mi velünk 
mindnyájunkkal. 

Czelder Márton. 



K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
Közönséges számtan. Irta : Mauritz Rezsó', a kassai 
állami főreáltanoda igazgatója. A középtanodák első osz-

tálya számára. Harmadik átnézett kiadás. 

Meggyőződésem szerint, még a felső gymnáziumi 
osztályok, sőt az akadémiák tanulói számára irt tan-
könyvekben is olyanoknak kell lenni a meghatározá-
soknak, hogy azokat, első figyelmes áttekintésre, min-
den különösebb magyarázat nélkül, megérthessék azok, 
akiknek számára a tankönyvek irva vannak. 

Mennyivel inkább igy kell ennek lenni az olyan 
tankönyv definícióira nézve, mely gymn. első osztály 
számára Íratott. 

Legesleginkább megkívántatik pedig a könnyen 
érthetőség s első figyelmes hallásra vagy áttekintésre 
felfoghatóság egy gymn. első osztály számára írott szám-
tanban. 

Egy ilyen számtanban nem szabad előfordulni 
egyetlenegy meghatározásnak sem olyannak, aminek 
megmagyarázása-és felfoghatóvá tételéhez maga a tanitó 
is kerülő utakat, kitéréseket s különösebb magyaráza-
tot kénytelen tenni. Itt minden definíciónak lehetőleg 
rövidnek és semmiképen sem sok körülírással meghatá-
rozottnak, — tisztának, világosnak kell lennie. Ha a 
definíciók nem ilyenek : csak betanulhatok, értelem 
nélkül beemlézhetők, — de értelmesen soha meg nem 
taníthatók azok. 

Mennyiben található fel a rövidség tiszta világos 
ság és könnyen-felfoghatóság a Mauritz most kéz alatt 
levő számtanában : lássuk lehető rövidséggel. 

Előre kijelentem, hogy csak a főbb definíciókat 
veszem fel. 

, Azon kifejezést, mely megmondja, hogy bizonyos 
egység hányszor van meg bizonyos adott tárgyak 
közt, — számnak nevezzük.4 Igy fejezi ki magát M. 
ur, a 4-ik §.ban. Példa világosit! A tanitó ezt a kér-
dést teszi fel: bizonyos egység, pl. 3, hányszor van 
meg bizonyos tárgyak, pl. forint, tallér, csésze, asztal 
stb. közt ? — Ha e kérdésre megfelelsz : a feleletül adott 
kifejezés lesz az, amit megakarsz határozni, — vagyis 
ez a kifejezés lesz a szám. Minthogy pedig én 
nem tudom, s egy gymn. első osztályába járó gyermek 
még inkább nem tudja ezt kifejezni, hogy 3 hányszor 
van meg az itt adott tárgyak közt : az a hallgatás, 
melylyel itt a feltett kérdésre felelni lehet, — nem adja 
ki sehogyse a szám fogalmát, — vagyis nern szolgál-
hat feleletül e kérdésre: mit nevezünk számnak ? — 
Bizony nem ! A fentebbi definíció tehát, szerintem, még 
kerülő uton sem tehető megérthetővé s igy egyszerűen 
elvetendő. 

Világosabb s bárki által is azonnal megérthető ez 
a meghatározás: Szám az egy és mind az a fogalom, 
(tini az egyből származik; pl. 2, 9, 50, 8 0 0 ; 0.5 stb. 

mindezen fogalmak számok, mert mind az egyből szár-
maznak. 

, A számok kétfélék, 11. m. megnevezett és elvont 
számok. A megnevezett számok lehetnek egyneviiek és 
többnevüek.* Ez is a 4-dik §-ban van megírva. 

I la ezt mondom , 6 alma meg 7 körte* : a 6 és 
7 egynevü számok, mert mindegyiknek csak egy-egy 
neve van ; t. i. a 6-nak csak ez az egy neve van : alma; 
a 7-nek is csak ez az egy neve van: körte. De már, ha 
azt mondom „6 kilogramm meg 7 gramm* — ez már 
(mint M. ur előadja) kétnevü szám, mert két neve 
van. Engedelmet kérek, én itt nem egy, hanem 
két számot látok csak ugy, mint két számot láttam az 
elébb ; — tehát itt nem számról, hanem számokról van 
szó. Minthogy pedig a kilogramm meg a gramm ép 
ugy két külön kifejezés, mint ez — „alma meg körte* : 
mindegy az, akár ezt mondom »6 alma meg 7 körte*, 
— akár ezt „6 kilogramm meg 7 gramm.* Mindegy t. i. azon 
szempontból, mert ez, hogy gramm, nincs a 6-ról mondva 
ez meg, hogy kilogramm, a 7-ről nincs mondva. Hol 
van tehát itt az a két név, mely egy számról van mondva. 

Elismerem, hogy ugyanazon egy számmal, pl. a 
6-tal, mint jelzővel vagy számnévvel, akár 100 tárgyat 
is meg lehet határozni, — de azt mar nem ismerem el, 
hogy mikor azt mondom „6 kgr. meg 7 hgr. meg 8 
Dgr. meg 9 gr.* ez a kifejezés külömböznék, a fentebbi 
értelemben, et től : 6 alma, meg 7 körte, meg 8 dió, 
meg 9 szilva. Ha ama számok többnevüek: ugy ezek 
is azok. 

Többnevű, szerintem, annyi mint: nem egy neve 
van, hanem több. Pl. egy r. kath. nőnek lehet Mária, 
Valéria, Luiza stb. neve is. Igy kellene tehát lenni a 
többnevű számnál is. — Úgyde a fentebbi példában 
minden névnek külön számja van, t. i. 6, 7, 8, 9. P-gy-
egy szám tehát ezek közül nem többnevii. Pia egyen-
ként nem többnevüek e számok : miképen lehet rólok, 
ha egymásután vannak leirva, ezt mondani: e számok 
többnevüek ? — Ezt én nem értem ! 

Azt azonban értem én, vagy legalább sejtem, hogy 
mi az, amit itt M. ur ki akar emelni. Azt akarja ő itt 
tudatni, miszerint az ilyen számok: 6 kgr 7 Hgr. 8 
Dgr. 9 gr. összevonhatók, egy számmal is kifejezhetők, 
mert egyneműek, — így : 6789 gr. ; — de ezek : 6 alma 
7 körte, 8 dió, 9 szilva, — nem fejezhetők így ki egy 
számmal, vagyis nern olvaszthatok össze, mert kiilönue-
miiek. És ha ezt akarja kifejezni : miért nem ezt mondja 
— a számok egyneműek és kűlönnemüek ? 

Hajlandó vagyok M. ur meghatározását így vál-
toztatni s aztán ezt el is fogadom : a számok egyneviiek 
és különnevíiek. PLgynevüek pl. 6 alma, 7 alma, 8 alma 
9 alma; különnevüek pl. 6 Kgr. 7 Hgr. 8 Dgr. 9 gr. 
Ezt már értem, mert itt minden számnak más neve 
van — tehát mondhatom : e számok különnevüek. 

Egyébiránt ennek fejtegetésére nincs szükség a 
gymn. első osztalyaban. Ez tehát el is maradhatna. 
Azon feladatokat, amelyeket úgynevezett többnevű szá-



mokkái dolgoztat M. ur, meg lehet fejtetni e magyará-
zat nélkül is, — Sőt e nélkül jobban. 

„Ha adott számokból, bizonyos műveletek által, 
uj számokat alkotunk, — akkor számolunk; — az a 
tudomány pedig, mely e műveletekkel foglalkozik, szám-
tan nevet visel.* Ez már az 5-dik §. szülötte. 

Tehát bizonyos műveletek által! Ertem én, hogy 
itt a bizonyos nem a bizonytalan ellentéte. Bizonyos itt 
annyi mint: most még meg nem nevezhető. De hát 
ugyan mléft nem lehet azt a valamit már itt megne-
vezni ? Miért nem lehet vele kirukkolni, hogy össze-
adás, kivonás, szorzás és osztás által ? Természetesen 
tovább nem lehet menni, mert itt még hatványozás,-
gyökvonás, stb.-ről szólni nem lehet. És ha a bizonyos 
műveletek alatt a 4 alapművelet értetik: nem jobb e 
így a meghatározás ?: Számolni annyit tesz, mint adott 
számokból összeadás, kivonás, szorzás és osztás által uj 
számokat alkotni; — az a tudomány pedig, amely arra 
tanit meg, hogy mikép en kell összeadni, kivonni, szorozni 
és osztani, — számtan nevet visel. Ez nem nagyon hosszú 
és egészen világos! 

Kérdés : ha a tiszta számtant nem lehet az alkal-
mazott. számtantól elválasztani s egyiket a másik nélkül 
tulajdonképen tárgyalni sem lehet : Miért itt e felosztást 
meg is említeni ? Szükségtelen szószaporítás ez ! 

„Két vagy több számot összeadni annyit tesz, mint 
a 2-ik, 3 ik, 4-ik, számnak (minek az a : nak ?) egységeit 
az elsőnek egységeihez számlálni.4 

Ha a gyermek e szabályt szórói-szóra veszi s igy 
hajtja végre az összeadást : akkor mindig a 2-dik soron 
kezdi s igy könnyen hibát fog ejteni. Jobb, szerintem 
ez a meghatározás : összeadni annyi mint: több szám ösz-
szegét keresni. Azt azután, hogy miképen kell több szám 
összegét keresni, egyszerűen csak megmutatom a gyer-
meknek. 

(Folytatása következik.) 
Nagy Sándor 

ref. lelkész. 

B E L F Ö L D . 
Oltár- és szószékszentelés Eőr-Szigeten. 

A jelenkori sokszor és sokféleképen hangoztatott 
vallási közöny sivár pusztaságán — jól esik a vizsgálódó 
léleknek, ha néha-néha egy-egy oázra talál, hol a hitbeli 
buzgóság, vallás és egyház iránti szeretet s áldozatkész-
ség éltető forrása csergedez, s az igaz keresztyéni eré-
nyek virágai illatoznak. Egy ilyen kies oázhoz hasonlítom 
én az eőr-szigeti ág. h. ev. gyülekezetet, mely csekély, 
alig 500-ra tehető lélekszáma mellett is lelkészének s 
tanítóinak (a hozzá tartozó Jobbágyi leányegyház külön 
iskolával bir) tisztességes fizetést biztosít, s száz éves 
fenállása óta hitbuzgóságának számtalan jelét adta, bizva 
azúrnak azon ígéretében, Luk. 12, 32. „Ne félj kicsiny 

sereg : mert tetszett a ti atyátoknak, hogy adjon néktek 
országot. * 

A mult szept. hó 18 án e kisded nyáj lélekemelő 
ünnepélynek volt tanuja. Ekkor lett ugyanis a gyüleke-
zet által mintegy 670 frtnyi áldozattal elkészített uj ol-
tár és szószék ünnepélyesen felavatva, mely oltárt és szó-
széket a buzgó gyülekezet — noha tőkepénze is van — 
önkénytes adakozás utján, idegen segély igénybevétele 
nélkül épített. 

A hetekig tartó esőzések után az idő az említett 
napon az ünnepélynek igen kedvezett. Melegen sütött le 
a nap az égről s igy a szomszéd helységekből is, mint 
Vörösvár, Eelső-Eőr, Nt.-Szt.-Mihály, sat. — számos ven-
dég vehetett részt az ünnepélyen. Beharangozás után 
d. e. 10 órakor megtelt a kis — ez alkalomra csinosan 
feldíszített templom buzgólkodókkal s ,Jer dicsérjük istent* 
eléneklése után a gyülekezet buzgó lelkésze alulírott tár-
saságában a szőnyeggel és gyönyörű koszorúkkal feldí-
szített oltár elé lépett. Az oltár ékességét nagyban emelte 
az uj, aranyrojttal szegélyezett piros selyem-bársony ol-
tárteritő, melyet a gyülekezet érdemekben gazdag fel-
ügyelője Dr. Thomas Lajos, tárcsái fürdő orvos ur ez 
alkalomra 50 frtért készíttetett. 

A gyülekezet lelkésze buzgó imában kérte le isten 
áldását szent szándékunkhoz, mire a gyülekezet „Erős 
várunk nekünk az isten* első versét énekelte. Ezután 
alulirt olvasott epistolai sz. leckét János Jelen: 21, 
1 — 5. A főének elzengedezése után a helyi lelkész az 
oltár előtt tartotta oltárszentelő beszédét, melyben I. 
Mos. 28, 10—17 alapján az oltárt ugy állította elő, mint 
menyországba vezető lépcsőt, mely megaláz, felemel és 
boldogít. Beszédje végén megemlékezett a kegyes ada-
kozókról is. — Azután alulirt lépett az uj szószékre, és 
tekintettel a» gyülekezet németajkú tagjaira s a szom-
szédos német helységekből összesereglett vendégekre, 
minthogy a gyülekezetnek különben is minden tagja 
ért németül — a gyülekezet kívánságára német be-
szédben fejtegette a szószék jelentőségét, a 121 zsol-
tár alapján „hegynek*, magaslatnak nevezve azt ; éspe-
dig 1. Horeb hegyének, hol az igazság tüze ég ; 2., Si-
nai hegyének, hol a törvény menydörgése hallik, 3., 
Karmel hegyének, hol a vigasztalásnak patakja cser-
gedez, 4., Nebo hegyének, honnét az igéret földe tá-
rul fel. 

„Maradj meg kegyelmeddel® zárénekkel az ünne-
pély befejeztetett félegy órakor. 

A paplakban barátságos ebéd várt bennünket, hol 
felolvastatott a régi — a szalónaki gyülekezettől átvett 
— oltárban talált emlékirat, melyet curiosum kedvéért, 
mint történeti okmányt — szórói-szóra ideiktatok: 

Ich Thadáus Bacher! Tischler Maister zu Tatz-
mansdorf, alda der Berimde (berühmte) Sauer Brun und 
Baad ist, Habe diesen Aldar gemacht und verfertiget 
vor 125 fi. per 60 kr. oder 100 Ungerisch gerechnet, 
zu der Luderischen Kirche- und Gemeinde álhír, Unter 
der Grundherrschaft, deren 2 Gebrüdern Herrn Philip, 



und Machsimilian Grafen von Patthiany. Der Retner | 
dieser gemeinde (t. i. szalonakié) ist Herr Mathias Forst-
ner. Zu dieser Zeit Als, dieses Kőnigreich mit den 
Tircken Grűg fiirde, auch schon das ganze Kőnigreich 
Serwien Samt der Eestung Pelgrad : durch Anführung 
des unsterblichen Helden Herrn Feldmarschal Grafen v. 
Louton, unter die Heilige Krone Hungarn Sigreichest 
gebracht wurte, der Erweld Apostolische Kőnig ist Pet-
rus Leopoldus der n - t e ein Fridlibender Herr eines ách-
den Katholischen Christentums ; lm Jahr 1791, den 9-t 
July, Kastel Tatzmansdorf dem Herrn Antoin Joseph 
Grafen v. Patthjany öldererseit Eigen zugehorig. 

Aida Herrschaftlicher Tischlermeister 
Thadeus Bacher s. k. 

Zdbrdh Dénes. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Dr. Kajwssy Lucián képesitett 

egyetemi magán-tanár, mint a győri Hazánk irja, a du-
nántúli 9 egyházmegye által beadott szavazatok közül 
8-al, pápai ref. főgymnáziumi rendes tanárrá választa-
tott rneg. — Tépei ref. lelkészszé, Szele György debre-
ceni segédlelkész választatott. 

* Zsinati választások. A felsőbaranyai ref. egyház-
megyében 37 szavazattal, zsinati világi rendes képvise-
lővé dr. Bállagi Mór választatott meg, ki a választast 
elfogadvan, egyúttal solti egyházmegyei pótképviselősé-
géről lemondott. — A tiszántúli ref. egyházkerületben 
a fő- és középiskolák második rendes képviselőjére bea-
dott szavazatokat m. hó 19-én felbontván a zsinati köz-
ponti bizottság, kitűnt, hogy Szegedi Sándor debreceni 
tanár 56 szavazattal rendes képviselővé választatott. A 
pótképviselőségre az első szavazásnál Futó Mihály hód-
mezővásárhelyi 32, Békési Gyula debreceni 19, Joó 
István debreceni 1 1 szavazatot nyervén, köztük mint 
legtöbb szavazatot kapott egyének közt ujabb szavazás 
lesz. A szavazatok beadásának határideje e hó 5 -dike. 

* Debreceni akadémiai élet. A debreceni ref. 
theologusok mindkét egylete m. hó 24-én tartá alakuló 
gyűlését. Az ón képző-társulni elnökévé Dicsőfi József se-
gédtanár és esküdtfelügyelő, alelnökké Fiók Károly, fő-
jegyzővé Ferenci Gyula, aljegyzővé Bodnár Lajos hit-
tanhallgatók egyhangúlag megválasztattak. Az egyes 
osztályok részéről bizottsági tagokúi Kerekes Sándor, 
Révész Kálmán, Illyés Endre és Szász Gusztáv válasz-
tattak. A mar megalakult társulat előtt Balogh Ferenc 
felügyelő tanár emelkedett szellemű, magvas beszédet 
tartott, melyben a hazai prot. theologiai irodalom fo-
gyatékosságát bizonyítván, különösen ennek emelésére , 
hivta fel a hittanhallgatókat. Megemlékezett arról, hogy 
a fehérhegyi csata után porig alázott, szerteszét szórt 
cseh-morvaországi protestánsok épen száz évvel ezelőtt 
szabadittattak föl a zsarnoki elnyomás alól, s jórészt 
hazánkból, Debrecenből ép úgy mint Patakról vitték 
első papjaikat. Ezután a theologiai segélyegylet szervez-
kedett. Elnök Erős Lajos senior, alelnök Fiók Károly, 
jegyző Révész Kálmán, pénztárnok Barna Zsigmond, 
ellenőr Kovács Zsigmond lett, s bizottsági tagúi 8 theo-
logus választatott Ugyanez nap alakult meg a jogász 
önképző'kór tisztikara. Elnökké Derecskey János, jegy* 
zővé Dicsőfi Sándor, pénztárnokká Luby Zsigmond, ; 

könyvtárnokka Földessy János választatott. Választmá-
nyi tagokká Fráter Barna, Körössy Lajos, Némethi Ká-
roly és Somossy Jenő lettek. 

* A tiszáninneni superintendentia őszi gyűlését 
— mint nekünk irják — m. hó 20. és 21-ikén tartotta 
Miskolcon. Maga a nagyérdemű főgondnok id. báró Vay 
Miklós és méltó társa Kun Bertalan püspök elnökölt. A 
szokásos ima és elnöki megnyitó beszéd után mindjárt 
tárgyalás alá került a debreceni prot. egyetem ügye. 
A gyűlés mondhatni lanyhán vette e fontos tárgyat s 
egyelőre maradt azon régibb határozatának hogy en-
gedi érlelődni és tanulmányoztatja e kérdést. A zsinati 
választások eredménye, mely e lap mult számában kö-
zölve volt, kihirdettetett. A domesztika ügye is fenfor-
gott s elfogadtatott az a bizottsági munkalat, mely a 
közpénztár felállítása iránt a zsinat elébe fog terjesz-
tetni. A sárospataki főiskola évről évre népesedő táp-
intézetének célszerű elhelyezhetése tekintetéből az iskola 
tőszomszédságában lévő Kolos-féle házat megvette s e 
vétel jóváhagyását kéri. A jóváhagyás a februárban Pa-
takon összeülendő számvevőszékre bízatott. A főiskola 
tápintézete kegyes hívek figyelmébe körözéssel is ajánl-
tatni fog, hogy terménybeli és másnemű ajándékaikkal 
gyámolitsák azon intézetet, melyben most is 300 sze-
gény gyermek nyer élelmezést. A sárospataki főisk. 
gazdasági választmány megbízatott, hogy azon tanitó-
képezdei tőkék ügyét mielőbb bonyolítsa le, melyeket a 
tiszántúli egyházkerület egyes egyházai ajánltak volt, s 
melyek ujabb időben többnyire vitásakká valtak. A tár-
gyalás alá került egyéb, nagyobbára apróbb ügyek a 
közönséget kevésbé érdeklik. 

* Köszönetnyilvánítás. A szabadságharcból haza 
térve, 32 éven át szolgáltam az abauji egyházmegyét. 
De 1880. tavaszán szemeim világát elvesztettem, és 4 
évig hivatal nélkül nyomorogtam mostanig. Mindazon 
számos jóltevőimnek, s jó barátaimnak, kiktől tetemes 
konyör-adományt, s kegyeletfilléreket vettem, hálás kö-
szönetemet nyilvánítom. Különösen Schulek Vilmos 
egyetemi orvos-tanár, ki mindkét szememet fényes 
sikerrel operálta, vegye tőlem meleg köszönetemet. 
16 hónapig hordoztam a világtalanság terhét, és most 
irok, olvasok, járok. Ezért a legdrágább kincsért, 
a láthatásért, vegyék hát tőlem örök hálámat ezen 
mélyen tisztelt jóltevők : Boróci Elek, Zitás István e. 
m. tanácsbiró, Téglássy András, Mecner József, Ábra-
hámy Gyula lelkész, Bornemisza József e. m. tanácsbiró, 
Gadnai Károly leik., Szakszón József monoki plébános, 
és Sziklai József mint gyűjtők, Turnusz Kornélia k. a., 
Veres Sámuel mint e. m. t. b., gyűjtő az abauji e m. 
tavaszi közgyűlésén ; Idrányi Ferenc e. m. t. b. az egy-
házlátogatás alkalmával egyesektől gyűlt segélyt átadta ; 
Patay Sámuelné úrhölgy G.-Ruszkán, Patay Sámuel, 
Cekeházán. A szántói takarékpénztár egyes hivatalno 
kai, György Béláné, Zombori Gedő leik., Gábri Istvánné, 
Sebők Dániel, Sebők Károly, Szathmáry Kálmán járás-
biró, mint gyűjtő ; Zsendovics János, hejcei plébános ; 
Némethy György, Csorna Imre, t. Komáromy Endre. 
Végül fogadja még hálás köszönetemet a tiszáninneni 
egyházkerület, mely a hollandi pénztárból s az állam-
segélyből, s az abauji egyházmegye, mely a Patay 
alapítványból adott könyöradományt számomra. Komá-
romi János, hejcei volt ref. lelkész. 

* Gyászjelentés. Mély fájdalommal jelentjük for-
rón szeretett férjemnek illetőleg feledhetetlen jó atyánk-
nak, Török Bálint, egykor Csongrádmegye alispánjának, 
a h.-m.-vásárhelyi kerület két izben volt országgyűlési 
képviselőjének és a h. m>-vásárhelyi reform, egyház volt 



főgondnokának folyó hó 21-én délután 3 órakor 64 éves | 
korában történt gyászos kimúlását. Az elhunyt földi ré-
szei folyó hó 23-án délelőtti 10 órakor fognak az ó-
templomból reform, szertartas szerint eltakarittatni. Hód-
Mező-Vásárhelyen 1.881. szeptember 21-én. Özv. Török 
Bálintné, Maksa Zsuzsánna, Török Zsuzsánna, Török Bá-
lint.*) 

A D A K O Z Á S O K . 
A tiszáninneni ref. egyházkerüle t Miskolcon levő 

eánynöveldéje alapjára : Hudak Ede tanár ívén Gölnic-
bányáról ő maga 3 frt, Antoni Lajos 2 frt, Nagy Irma 
I frt, Ifj. Streck Mihály 2 írt, Streck Antal 2 frt, Eli-
scher Mihály 3 frt, Löwenbein Irén 2 frt, Grosz Mór I 
frt. Összesen 16 frt. — Gyurkó József m.-csáthi főjegyző 
ívén ő maga 3 frt, Szammer László 50 kr., Márk Fe-
rencné 1 frt, Kardos Imréné 1 frt, egy valaki 50 kr. 
Orosz Györgyné 60 kr., Pósa Miháiyné I frt — Szabó 
Gábor ügyvéd ívén ő maga 5 frt. — Szabó Gábor 
zsérci ref. lelkész ívén ő maga 2 frt, özv. Csabay Jó-
zsefné 50 kr., Zsérci ref. hívek 50 kr. —- Suszták Antal 
ügyvéd ívén ő maga 1 frt, Tamásy Károly 1 frt, Ta-
másy Károly né 1 frt 50 kr., Maks Hermin 1 frt, Kohn 
Jakab 50 kr., Szűcs Ferenc 50 kr., Debreceny Bertalanné 
50 kr., Debreceny Gáborné 50 kr., Skultéty Ambrus 50 
kr., Gáith Alfréd 50 kr., Kohn Dávid 50 kr., Friedmann 

*) Bővebb necrologot kérünk. Szerk. 

Adolfné 50 kr., Frank Miksáné 50 kr., Strázsek Jánosné 
I frt. — Özv. Deák P"erencné ívén T.-Kesziben 6 írt. — 
Prevoszti Oszkár ívén ő maga 3 frt. — Özv. Szilvesz-
ter Jakabné ívén ő maga 5 frt, Bibza Dánielné I frt. — 
Sassy István ügyvéd ívén ő maga 5 frt. — Varnay 
Bertalan ívén ő maga 1 frt, Varnay Bertalanné I frt. — 
Papp János világi tanácsbiró ívén Tornából 3 frt. — 
Bizony Tamás adománya 20 frt. — I^ekete Károly ónodi 
ref. lelkész ívén ő maga haláláig évenként 2 frt, az ónodi 
ref. egyház öt éven által évenkint 5 frt, Kiss József 
25 évig évenként 2 frt, Miskolci József I frt, összesen 
78. Ebből tényleg befolyt 9 frt. — Özv. Vitányi Jó-
zsefné ívén ő maga 2 frt, Majtényi Szabó P^telka 1 
frt, Vitányi Etelka 2 frt. — Rác Lajos mádi ref. lel-
kész 3 frt 40 kr., Könyves János kismarjai ref. lelkész 
ívén az egyház 6 frt 22 kr. — Jamricska Gyuláné ívén 
Jamricska Érzsi I frt, Lesko Béláné 2 frt, Markó Lász-
lóné 2 frt, Török Vilma 3 frt, Debreceny Dánielné 2 
frt. Ossz. 10 frt. — Ritoók Zsigmond ívén ő maga 10 
frt. — .Pál Imre I frt, Kiss Elek I frt, Millye Gyula 
I frt. Össz. 13 frt. — Somogyi László ívén maga 2 frt, 
Szalay Pál I frt, Kun Ftván (Szuhogy) I frt, K. M. I 
frt, Lux Soma körjegyző 50 kr. össz. 5 frt 50 kr. — 
Főzy Ábrahám ívén ő maga 20 frt, Sassy Árpád 50 
frt évenként 5 frt részletben, Steinic Adolf I frt, Stunc 
József, Négyesi János 1 frt. Össz. 73 frt. Összesen 281 
frt 22 kr. Ezen összeg a már korábban közlött 2875 
frt 94 krhoz adatván, az eddig begyűlt összeg 3157 frt 
16 kr. Bakos Antal, egyházkerületi pénztárnok. 

Rendkívüli árleszállítás! 
1. Lukács Ödön, egyház i b e s z é d e k , t e m p l o m i és t e m e t é s i haszná la t r a , 2 8 0 lap, 1 f r t 8 0 kr . bol t i á r 

he lye t t c s a k 9 0 k r . 
2. Fejes István, e g y h á z i b e s z é d e k , 2 6 0 lap, 2 f r t bol t i á r he lye t t c s a k 1 f r t 5 0 k r . 
3. Dr. Heiszler József', E x e g e t i k a i f e l o l v a s á s o k , Pá l a p o s t o l r ó m a i leve le felet t , 3 kö te t , I. 1 f r t 

5 0 kr. , II. 1 f r t 20 kr., III. 1 f r t 5 0 k r ; ö s szesen 4 f r t 2 0 kr . he lye t t c s a k 2 f r t 10 k r . 
(a k ö t e t e k e g y e n k i n t is fél á r o n szo lgá l ta tnak . ) 

4 . — E g y h á z i m u n k á l a t o k , 2 kö te t , 1 — 1 180 lap, 2 f r t 8 0 kr . bol t i á r h e l y e t t c s a k 1 f r t 2 0 k r . 
5. Dongó Gy. G. A b o s z o r k á n y o k r ó l , ( m ű v e l ő d é s - t ö r t é n e t i vázlat) 6 0 kr . bolt i á r he lye t t c s a k 

40 kr. 
6. — O s k e l e t i t e m e t é s i h a g y o m á n y o k ( m ű v e l ő d é s - t ö r t . vázlat.) 5 0 kr . bol t i á r he lye t t c s a k 3 5 k r . 
7. — L a p o k a t u d o m á n y o k k ö r é b ő l , 1 f r t 20 kr . bol t i á r h e l y e t t c s a k 9 0 k r . 
8. Farkas Bertalan, Beszé lyek , 2 2 0 lap , 1 f r t 2 0 kr. he lye t t c s a k 6 0 k r . 

Az összeg előleges beküldése mellett az illető munkát bérmentve küldöm. 
Mind a 8 m u n k á t e g y s z e r r e m e g r e n d e l v e 7 fr t 97 kr . leszál l í tot t á r he lye t t c s a k 7 f r t é r t s z á l l í t o m 

bérmentve. 
S.-A.-Ujhely ( Z e m p l é n m e g y e ) s e p t e m b e r hóban , 1881. T . n v y A d o l f , 

könyvárus és kiadó. 

5 ? _ Á _ I _ i _ Á _ 2 2 _ A _ T 

a tisza-földvári ref . e g y h á z b a n a kántor-orgonis tá i á l l ás ra , m e l y n e k évi j a v a d a l m a z á s a a) 35 ho ld 
szántófö ld , m e l y n e k j e l e n l e g 3 9 0 fo r in t az évi b é r ö s s z e g e ; b) l a k b é r r e 5 0 f r t ; c) s tó la é n e k s z ó s 
ha lo t tó l 5 0 kr., b u c s u z t a t ó s t ó l 3 f r t , imás v a g y p r é d i k á c i ó s t ó l 1 frt. — K ö t e l e s s é g e : a k é t község i 
I—II . osz tá lyú v e g y e s n é p i s k o l á b a n a h i t ok t a t á s , a g o n d n o k i s z á m a d á s és p r e s b . j e g y z ő k ö n y v veze -
tése . A z e l ső év p r ó b a é v l e e n d ; csak t a n i t ó k é p e z d é t v é g z e t t e k p á l y á z h a t n a k ; o k m á n y a i k okt . 22- ig 

a lelkészi h iva ta lhoz b e k ü l d e n d ő k , t t ' ' a r ^ ' c i 
vari Szabó S. 

I —X ref. leik. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tutajdonos: ! B a , l l a , g f i IL/Eór. D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Huszonnegyedik évfolyam. 4 1 . SZ. Budapest, 1881. október 9. 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

K 1 A D Ó - H 1 V A T A E : 
IX. ker. Kinizsy-utca 29. sz. 1. em, 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések d i ja : 
i hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

fg&j? Teljes számú péld.ám.yo!k:!k:a.l írLincLég- szolg-áLltiat-ULXi!k:_ 

Előfizetési felhívás 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP" 
1881. évi október—decemberi negyedévi folyamára. 

Előfizetési díj : negyedévre 2 lorint 25 kr 
Az okt. 31-én Debrecenben összeülendő zsinat tárgyalásairól lehetőleg gyorsan és alaposan 

kívánjuk értesíteni olvasóinkat. E célból gondoskodni fogunk megbízható s az egyházi ügyekben jcirtas 
levelezőről, s ha szükségét látjuk, lapunk a zsinat tartama alatt tetemesen megbővitve, hetenkint kétszer 
fog megjelenni. Minthogy azonban ez jelentékeny áldozatokat kiván: lapunk minél tömegesebb pár-
tolására hívjuk fel ezúttal a t. közönséget. 

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Kinizsy-utca 29-ik szám alatt) kérjük küldeni. 

Dr. Ballagi Mór , 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

Vélemény 
a keresztelési anyakönyv helyes vezetéséről, tekintettel 

a mult évi 22065. számú miniszteri rendeletre. 

Felette kivánatos, mondhatni elengedhetlen 
követelmény, hogy minden íontosabb közérdekű 
ügyek, bennünket, a lelkipásztori hivatal körébe 
tartozókat egyetemlegesen kötelező miniszteri 
rendeletek, s minden a gyakorlati lelkészet terén 
felmerülő tárgyak: lapok utján nyilvánosan meg-
beszéltessenek, hogy az igy kifejlett eszmecserék 
nyomán, feltalálhassuk az utat módot, melyen 
haladva eljutunk kitűzött célunkhoz, hogy t. i. 
egyházunkban s hivataloskodásunkban, > mindenek 
ékesen és jó renddel legyenek * 

Több szem többet lát, több fő többet gon-
dol, s a különböző véleményekből kiki azt teszi 
magáévá, melyet jobbnak vél. 

Ily meggyőződéstől indíttatva kivánok szólani 

e lapok 38-dik számának vezércikkében V. S. ál-
tal tárgyalt — mult évi aug. ió-áról kelt 22065. 
számú — miniszteri rendelethez, illetőleg annak 
gyakorlati alkalmazásához, s általában a keresz-
teltek anyakönyvezésének fontos ügyéhez. 

Ama miniszteri rendelet lényege szerintem 
nem az, hogy a lelkipásztor — mint anyakönyvve-
zető — szigorúan bekövetelje az előtte ismeretlen 
szülők gyermekeinek bejegyzésénél, a szülők há-
zassági bizonyítványát; hanem igen is az, hogy: 
a kereszteltek bejegyzésénél, azok törvényes, vagy 
törvénytelen születésükre nézve biztos tudomást sze-
rezzen, s a szerint igtassa anyakönyvbe a szülöt-
tet. Már az aztán, hogy e biztos tudomást, miféle 
uton módon szerezze meg a lelkipásztor, egészen 
az ő prudentiájától, találékonyságától függ. Semmi-
képen nem tehetem fel a miniszterről, hogy a 
házassági, jobban mondva esketési bizonyítvány 
követeltetése által az 50 kros bélyegnek akart 
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volna nagyobb kelendőséget szerezni, s ez által 
a már is agyon adózott szegény ember nyakába 
ujabb terhet kívánt volna zúdítani, s ha ezt fel 
nem teszem: nem vagyok kénytelen a rendelet 
megölő betűjéhez ragaszkodni. Nem annyival is 
inkább, mert ha nem követelem is az esketési 
bizonyitványt, nem járok a rendelet ellen, ha ta-
lálok más módot a törvényes vagy törvénytelen 
származás biztos megállapítására. Pedig ilyen mó-
dot könnyen találhatok. Epen azért felületes, kár-
hoztatandó eljárásnak és kapzsiságnak tartom, 
mult, jelen és jövőre nézve, ha volt, van vagy lesz 
lelkipásztor; ki minden gondolkozás nélkül a ren-
delet betűjéhez ragaszkodva, csak egyetlen eset-
ben is bélyeges esketési bizonyitványt követelt, 
követel, vagy fog követelni az emiitett ügyre 
vonatkozólag. 

Bizonyára minden lelkipásztor tudja és mé-
lyen érezi, hogy neki kötelessége híveinek nem 
csak szellemi, de anyagi javai felett is őrködni, 
s a kívánt jóllétet, tőle telhetőleg mindkét irány-
ban előmozdítani. De . nem elég tudni, érezni a 
kötelességet, hanem a hol és a mikor lehet, al-
kalmazni is kell, hogy használhassunk általa. Erre 
nézve épen itt is kínálkozik az alkalom. 

Tökéletesen igaz, hogy a szegény emberre 
nagy kellemetlenséggel és anyagi hátránynyal járna 
az esketési bizonyítvány megszerzése. Ha távol 
lakik azon egyháztól, melyben házasságra lépett, 
időt vesztene, mig bizonyítványa után járna, a 
kiállításért i frt 50 krt (szegény embernek nagy 
pénz!) két napi szolgálatainak zsoldját volna kény-
telen oda fizetni; ugyanazért nem ítélem el, sőt 
méltánylom panaszát, ha kikél a törvény betűje 
által megvakított, követelőző lelkipásztor ellen. 
Kettős a haszna, ha a lelkipásztor nem követeli 
az esketési bizonyitványt: segít szerény felebarátján 
és megkíméli magát zúgolódó híve támadásától, 
gyanúsításától, a nélkül, hogy a miniszteri rende-
let ellen legkisebb sérelmet követne el. 

Azt mondám fentebb, hogy törvényes vagy 
törvénytelen származás biztos megállapítására mó-
dot találni esketési bizonyítvány nélkül is könnyű. 
Ez a könnyebb mód a következő: minden oly 
esetben, midőn oly gyermeket visznek vagy jelen-
tenek keresztelésre a lelkipásztornál, kinek szülei 
nem az ő egyházában léptek házasságra s igy 
előtte teljesen ismeretlenek, megkérdezi az illetők 

egybekelési idejét s egyéb szükségeseket, s átír 
azon egyház lelkipásztorához, hol az egybekelés 
történt, felkéri az illető lelkipásztort, hogy ilyen 
s ilyen ügyben küldje meg hivatalos használatra 
N. N. szülők egybekeléséről szóló bizonyítványát 
minden díj nélkül. Nem tehetem fel, hogy lenne 
lelkipásztor, ki kartársának ilyetén kérését megta-
gadná. S ez esetben a felkért tiszttárs egy fél ív 
papíron ilyen forma bizonyitványt adna : ^N. N. 
község h. h. lelkipásztori hivatalánál vezetett es-
ketési anyakönyvek X. kötete 25-ilc lapjának 70. 
számú tétele nyomán bizonyítom, hogy X-Y h. 
h. egyháztagok ekkor s ekkor egymással törvé-
nyes házasságot k ö t ö t t e k / Egy ily bizonyítvány 
kiállítása mondom egy fél ív papirba s egy kevés 
fáradságba kerül, ezt viszon szolgálat fejében egy 
józan ember sem tagadja meg, s egy ilyen bizo-
nyítványra, bárki megkeresztelheti az ismeretlen 
szülők gyermekét, mert ez a bélyeges bizonyit-
ványnyal teljesen egyenlő erejű a törvényes vagy 
törvénytelen származás kipuhatolására. 

Én már kértem és adtam ilyen bizonyitványt 
s a cél minden kellemetlenség nélkül el lett érve. 

Természetes azonban, hogy a bizonyítvány 
megérkeztéig a keresztelés — ha egészséges a 
gyermek — elmarad, és a késedelemért a szüle 
nem fog lármát ütni; a legtanulatlanabb emberrel 
is könnyű megértetni valamit, csak a maga nyel-
vén kel l 'vele beszélni. H a pedig a gyermek be-
teg s a bizonyítvány után várni nem lehetne, elő-
hivatnám az apát, s ha az két tanú előtt állítja, 
hogy nejével törvényes házasságot kötöt t : bizo-
nyítvány nélkül is megkeresztelem — számítva a 
bizonyítvány utólagos megszerzésére — de a ren-
delettől való féltemben a keresztelést el nem 
utasítom. 

Egyébiránt annyira ismeretes már ez a ren-
delet, hogy részint a bábától, részint mástól már 
előre tudja az illető, hogy micsoda lépéseket kell 
tennie, s itt nálunk már egyetlen eset nincs, hogy 
akár helyből, akár pusztáról, minden előleges in-
tézkedés nélkül hoznák keresztelni a szülöttet. 
Mint sok másban, ugy e tekintetben is nagyon 
sok függ a lelkipásztor eszélyes ügyességétől, ta-
pintatosságától. Egy valódi, megkívántató kellé-
kekkel biró lelkipásztor, soha nem engedi magát 
sem megbüntettetni, sem hívei előtt kompromit-
táltatni. 



Ha azonban az elmondott mód — mit nem 
hiszek — nem volna eléggé alkalmas és célhoz 
vezető, ajánlok egy másikat, azt nevezetesen, mely 
itt nálunk a h.-böszörményi egyházban gyakor-
latban van. Ez már ám nagyon fáradságos a lel-
kipásztorra, de haszna is meg van; a lelkipásztor 
mentve van minden a jelzett rendelet megsérté-
séből következhető kellemetlenségtől, a közönség 
pedig nem köszönheti meg eléggé e rendszer 
előnyét. 

A mult 1880 évi nov. hó i-ső napja óta — 
egyenesen a fent emiitett miniszteri rendelet kö-
vetkezményeként — lett általánossá lelkipásztori 
hivatalunknál azon gyakorlat, hogy minden szü-
lőknek, kiknek gyermekök születik, úgynevezett 
^ Család könyv * adatik. 

A ^család könyv € négy — 8-ad rétű — 
rubrikázott levélből áll kék papir borítékkal. Az 
első lapon felül kitűntetve a tized, házszám. Alább 
e következő rovatok: 

Férj neve: 
Születési helye: 
Vallása: 
Születési éve és napja : 
Halála éve és napja: 

No neve: 
Születési hely: . 
Vallása: 
Születési éve és napja : 
Halála éve és napja: 
Esketési év és nap: 

A második és 3-dik oldalon következő ro-
vatok : 

Gyermek neve. Születési éve és napja. Him-
lővel beoltási éve és napja. Iskolába feladásának 
éve és napja. Halála éve és napja. Jegyzés. A 
rovatok ily elnevezései felül vannak megjegyezve. 
A lapok keresztben hat egyenlő részre vonalozva^ 
ugy hogy minden lapra hat gyermek jegyezhető 
fel. A 4-ik, 5 ik, 6-ik, 7-ik lapok szintén ily rova-
tokkal vannak ellátva, a 8-ik vagy utolsó lapon 
pedig a férj vagy nő 2-dik házasságra lépésének 
ideje jegyeztetik fel. 

E családkönyvben tehát fel vannak jegyezve 
fenti rovatok szerint az egész családra vonatkozó 
összes adatok, hogy ezek valódi teljes családi 
értesítők. Midőn ezt kiállítjuk; eleget teszünk a 
miniszteri rendeletnek, másfelől nagy szolgálatot 

teszünk a közönségnek, mert tájékozhatják magu-
kat, sőt biztos tudomással birnak minden család-
jukban történt változásokról, mert ha születés 
vagy haláleset van a családban, addig sem ke-
resztelési sem halotti anyakönyvbe jegyzésről nem 
lehet szó, mig az illető családkönyvet a lelkipász-
tori hivatalhoz, az eset bejegyzése céljából be nem 
vitte; szolgálatot teszünk továbbá jövendőbeli lel-
kipásztoroknak, kik ebből anyakönyvi kivonatok 
és családi értesítők kiállításakor könnyen és biz-
tosan eligazodhatnak, mig eddig, tudjuk mily óriási 
vesződséggel járt e tekintetben egyik másik atya-
fitól, csak megközelítő utasitást is nyerhetni. 

Annyi tagadhatatlan, hogy temérdek nehéz-
séggel jár a család könyvek kiállítása, még itt a 
betűrendes anyakönyvek mellett is. De mennyi-
vel könnyebben menne ez kisebb egyházakban. Itt 
is csak addig lesz nehéz, mig 2—3 ezer kioszta-
tik, aztán csak mindig az uj házasoknak adatik 
uj könyv, és pedig mindjárt az egybekelés után. 
Mennyivel célszerűbb lenne a V. S ur által indít-
ványozott esketési bizonyítvány helyett mindenütt 
ilyen család könyvet adni minden uj házas kezébe. 
Még többe sem kerülne az esketési blanquettánál, 
mert egy család könyv kiállítása a nyomdában 2 
krjával számíttatik. 

A kik szeretik egyházukban a rendet, hasz-
nost és célszerűt meghonosítani, nem cselekedhet-
nek helyesebben, mint ha a családkönyvek alkal-
mazását használatba veszik, s ez által egyúttal a 
többször emiitett miniszteri rendelettel is könnyen 
végezhetnek. 

Ennyit az anyakönyvvezetést illetőleg, a mi-
niszteri rendelettel szemben. 

Most legyen szabad még röviden egy ugyan-
csak a keresztelési anyakönyvvezetés körébe tar-
tozó nagyfontosságú kérdést felemlítenem. 

Tudtommal sem miniszteri rendelet, sem egy-
házkerületi statutum nem jelent még meg arra 
nézve, hogy a férjétől külön élő asszonynak más 
férfitól származott gyermekei miként vezettessenek 
anyakönyvbe, pedig ez vallási és polgári — örö-
kösödési — szempontból egyaránt fontos dolog< 

Ha szorosan vesszük a dolgot, miután a há-
zasság törvényesen feloldva nincs, az ilyen gyer-
mekek anyjuk törvényes férjének nevére vezeten-
dők, igen de ez meg ellenkezik a józan ésszel. 
A hűtlen nő — milyen mai napság quantum sa-
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tis ta lá lkozik — e l h a g y j a a bec sü l e t e s fér je t , m á s 
férf ival s zöve tkez ik s m e g l e h e t m inden p á r év 
a la t t e g y j o g t a l a n ö r ö k ö s s e l a j á n d é k o z z a m e g a 
m e g c s a l t és e lhagyo t t , becsü le tes , d e válni n e m 
k é p e s s z e g é n y f é r j e t . Miu tán az ö r ö k ö s ö d é s i j o g 
a l ap j á t az a n y a k ö n y v e k b ő l kiál l í tot t csa lád i é r t e -
s í tők képez ik , az ily s z á r m a z á s ú g y e r m e k e k min-
d e n k o r j o g o t f o r m á l h a t n a k a n n a k java ihoz , k inek 
n e v é r e a n y a k ö n y v b e j e g y e z t e t t e k . H o l itt az igaz-
s á g ? E z h a t á r o z o t t a n n e m jó l van igy, s e te-
k i n t e t b e n m é g senki tő l s e m n y e r t e m k ie lég í tő fe-
le le te t . I lyen e s e t e k n é l n e m m e r é s z e l v e e l térni a 
gyako r l a t t ó l , b e j e g y z e m u g y a n a t ö r v é n y e s fér j 
n e v é r e a t u l a j d o n k é p e n t ö r v é n y t e l e n g y e r m e k e t , 
d e n a g y o n n y u g h a t a t l a n k o d o m mia t ta , u g y tetszik, 
min tha t ö r v é n y t e l e n s é g e t , v a g y l e g a l á b b is mé l t ány-
t a l a n s á g o t k ö v e t n é k el, s é p e n azé r t az észrevé-
tel r o v a t b a n m e g s z o k t a m jegyezn i , h o g y : e gyer-
mek anyja N. N. tanuk bizonysága szerént ennyi 
idő óta törvényes férjétől külön él s e gyermeket 
maga sem cdlitja törvényes férjétől származottnak 
lenniu E z e n m e g j e g y z é s m e g l e h e t n e m s o k a t ér, 
d e azt hiszem, pe r ind í t á s e s e t é n az igazi t ö r v é n y e s 
ö r ö k ö s ö k n e k m é g i s n y ú j t a n a némi e lőnyt . 

N e m t u d o m m á s h e l y e k e n h o g y j á r n a k el 
e t e k i n t e t b e n a l e lk ipász to rok . S z e r i n t e m az ü g y 
n a g y o n fontos , m i n d e n e s e t r e m e g é r d e m l i a m e g -
vi ta tás t . Marjai Péter. 

ref. lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesitők. 

— 13. közlemény. — 

149) A losonci városi felügyelet alatt álló Kovárcz-
Hasper Alvin-féle női középiskola értesitője. Igazgató a 
tulajdonosnő. Növendékek sz. 65, kik közül 21 r. kath., 
20 ág. h., 19 zsidó. Az intézet szervezete ugyanaz, 
ami az állami felsőbb leányiskoláké. A város a lefolyt 
évben is 500 frttal segélyezte az intézetet. A bennlakó 
növendékek egy évre 250 frtot fizetnek. 

150) A losonci állami elemi iskola értesitője. 5-dik 
évfolyam. Növendékek sz. 104, kik közül 57 ág. h A 
négy osztályban két rendes tanitó működik. 

151) A máramaros-szigeti állami tanítóképezde ér-
tesitője. Igazgató Macskásy Sándor. Értekezés: Philan-
tropinismus és humanismus, az igazgatótól. Tanulók sz. 
45> a gyakorló iskolában 59. Az intézetben, fennállása 
óta, tanképesitési vizsgát 102-en tettek. 

152) A marosvásárhelyi ref. kollégium értesitője. 
Igazgató Horváth Gáspár, tanvezető Páll Károly. Ta-
nulók sz. az elemi iskolában 181, a középtanodában 
306, összesen 487. A gyorsírás az arra önkényt vállal-
kozóknak a lefolyt évben taníttatott. Pataki Miklós te-
kintélyes alapítványának az intézet legközelebb birto-
kába jut, miután az emiitett alapítvány felett folytatott 
per véget ért. Horváth Márton ezer frtos alapítványá-
nak kamatai a jelen polgári évben folyóvá tétetnek. 

153) A medgyesi ág. h. ev. gymnasium és az 
azzal egybekapcsolt tanintézetek értesitője. Német nyel-
ven. Értekezés : Wie und in welchem Umfange ist die 
ebene Trigonometrie an unsern Gymnasien zu betreiben ? 
Schotsch Frigyestől. Tanulók sz. a gymnasiumban 144, 
a szemináriumban 24, a polgári iskolában 250, összesen 
418, mely utóbbiak közül 41 román, 20 magyar, a 
többi német nemzetiségű. A szeminárium a lefolyt év-
től kezdve három évfolyamból áll; a felvétel kellékei 
azonban megszigoríttattak. A könyvtár számára magyar 
munka egyetlen egy se vásároltatott. 

154) A miskolci helv. hitv. lyceumról értesítő. 
Igazgató Veskóy Zs. Jenő. Értekezés : A természeti 
tudományok álláspontja az emberrel szemben, az igaz-
gatótól. Tanulók sz. 450, kik közül 192 zsidó, 166 ref. 
Érettségi vizsgát 58-án tettek, kik közül 16 visszavette-
tett. A tanári fizetések emelésére szolgáló tőkét a mis-
kolci takarékpénztár 200 frttal gyarapította. 

155) A munkácsi községi iskola értesitője. 7-dik 
évfolyam. Igazgató Sárkány Gábor. Növendékek sz. 
1092. A statisztikai táblázat vallási rovatából a zsidók 
kimaradtak, pedig zsidó növendék bizonyosan volt leg-
alább is annyi, mint más vallású összevéve. Hat párhu-
zamos osztály. Tandíjmentességben 804-én részesültek. 
Négy új tanitói állomás szerveztetett. Az intézet a 
lefolyt évben költözött át uj épületébe. Ismétlő leány-
iskola állíttatott fel. 

156) A minorita-rendiek vezetése alatt álló nagy-
bányai r. kath. főgymnasíum értesitője. Igazgató Zsuffa 
Fausztin. Értekezések: Nagy Sándor mint ember és 
király, Németh Kálmántól. Az ifjúság zászlószentelési 
ünnepén mondott beszéd, Tapody Tamástól. Tanulók 
sz. az év végén 218, kik közül 92 r. kath., 80 gör. kath. 
A tiz év óta fennálló ifjúsági önképző kör alapszabá-
lyait a minisztérium jóváhagyta. Az ifjúsági könyvtár 
alapja megvettetett. A tanári könyvtárt rendezték. 

157) A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló 
nagykanizsai kath. főgymnasium értesitője. Igagató Pap 
János. Értekezés : A jellem és a jellemképzés vázlata, 
Szabó Ferenctől. Tanulók sz. az év végén 336, kik kö-
zül 205 r. kath., 122 zsidó. 

158) A nagykanizsai izraelita nyilv. hat osztályú 
fiu- és leányiskola, valamint az ezzel összekötött három 
osztályú kereskedelmi iskola növendékeinnk név- és 
érdemsorozata. Igazgató Eichberg Adolf. Növendékek 
sz. 498, kik 19 kivételével magyar nemzetiségűek. 

159) A nagykörösi helv. h. főgymnasium tudósi-



tása. Igazgató Ádám Gerzson. Tanulók sz. 265. 
Ádám Gerzson tanári működése negyedszázados év-
fordulójának emlékére tanítványai egy 240 frtos ösz-
töndíj-alapítványt tettek. Az egyház minden alapít-
vány után, még azon esetben is, ha ezek keveseb-
bet kamatoznának, 7 százalékot biztosit s oszt ki saját 
pénztárából évenkint. Az iskolai épület egy szárnynyal 
ki fog bővíttetni. 

160) A nagykőrösi ref. tanítóképző intézet és nép-
iskolák értesítője. Igazgató Magyar Antal. Tanulók sz. 
a képezdében 69, kik közül 2 ág. h., a többi ref. val-
lású ; az elemi iskolákban 1804; az iparos tanulók va-
sárnapi iskolájában 111. A tanárok közül többen iro-
dalmi téren is működtek; önálló munkákat irtak Lo-
soncy László és Hajdú László. Az önképző társulat, 
mely néhány évig szünetelt, újra megalakult. Azon 
elemi iskola épülete, amelyre Szalay Pálné szül. Faragó 
Zsuzsánna asszony 17 ezer frtot adományozott, elkészült 
és megnyittatott. Az eddigi 18 elemi iskolán kivűl a 
közelebbi tanévben még két iskola fog megnyittatni. 
Az összes ref. elemi népiskolákra a város költségvetésé-
ben 7094, az egyházéban 6290, összesen 13.384 frt 
van előirányozva. 

161) A nagyszalontai polgári iskolával összekötött 
felekezeti jelleg nélküli algymnasium értesítője. Igazgató 
Kovács István. Tanulók sz. 81, kik közül 31 helv. h., 
20 zsidó, 18 r. kath., 12 gör. kel. A polgári iskolában 
mindössze 7 növendék volt; a 3-dik osztalyban egy 
sem. A városi képviselő testület és a ref. egyháztanács 
közt szerződés köttetett, melyben kötelezik magukat, 
hogy az intézetet közös erővel hat osztályúvá fogják 
emelni, olyan formán, hogy az 5-dik osztályt a jövő 
tanévben, a 6-dikat pedig 1882-ben állítják fel. 

162) A nagyszombati érseki főgymnasium értesit-
vénye. Igazgató Graeffel János. Értekezés helyett az 
intézeti könyvtár címjegyzékének folytatása. Tanulók 
sz. 443. A hercegprímás 2000 darabból álló növény-
gyűjteménynyel ajándékozta meg az intézetet. Az érseki 
konviktusba fölveendő növendékek kötelesek magukkal 
hozni a többi közt egy, attillából és fekete nadrágból 
álló ünnepi öltönyt is. Igen helyes, hogy a nemzeti 
viseletet legalább a tanuló ifjúság közt igyekeznek fen-
tartani. 

163) A nagyváradi kir. jog- és államtudományi 
kar almanachja. 7-dik évfolyam. H. igazgató Dr. Bo-
zóky Alajos. Értekezések: Történelmi visszatekintés. 
A természeti tényezők befolyása az emberi társada-
lomra, Dr. Személy Kálmántól. Két emlékirat. Rendes 
hallgatók sz. 82, a vizsgálatra engedélyt nyertek száma 
15. Az első félévben 21 óraban 11 speciál-kollégium 
tartatott, a 2-dik félévben ugyanannyi óraban 10. Egy 
miniszteri biztos meglátogatván az intézetet, figyelmez-
tette a tanári kart, hogy a tényleges katonai szolgála-
tot teljesítő joghallgatókat is szorítsa leckelátogatásra s 
hogy az összes hallgatókat minden egyes tantárgyból 
kolloquáltassa. A tanárok közül irodalmi téren is mű-

ködtek : az igazgató, Dr. Személy Kálmán. Dr. Nagy 
Ferenc, Dr. br. Roszner Ervin, Dr. Nagy Ernő. A fen-
nebb emiitett két emlékiratban a tanári kar a vidéki 
jogi karok szervezetében bizonyos reformok életbelép-
tetését sürgeti, hogy amaz intézetek teljes elnéptelene-
désének eleje vétessék. Sürgeti nevezetesen a többi 
közt azt, hogy egyes jogtanodák szigorlattartási joggal 
ruháztassanak fel, föltéve, hogy az összes tanszékek oly 
habilitált szaktanárokkal volnának betöltve, kik ügyvédi 
gyakorlattal és más, például középtanodai- vagy theo-
logiai tanári teendőkkel nem foglalkozva, hivatásuknak 
élhetnének és kiknek számuk legalább nyolcra menne. 
A tudori fölavatás és a tudori oklevélnek kiállítása 
azonban továbbra is az egyetem előjoga maradna. Sür-
geti továbbá az emlékirat, hogy az akadémiákon is az 
egyetemihez hasonló félévi rendszer hozassék be stb. stb. 

T Á R C A . 
Az énekügyi bizottság jegyzőkönyvéről. 

Az énekügyi bizottság jegyzőkönyve tanújele 
annak, hogy az énekügy terén beállt mozgalom folytonos 
fejlődésben van, minek csak örülhetünk. Sokak nézete 
és véleménye szerint már nincs egyéb hátra, mint az, 
hogy minden egyházkerületi énekbizottság a kijelölt uta-
sítás szerint kezdjen a munkahoz, hogy igy a cél minél 
előbb elérve legyen. Érdemlegesen az ügy komoly vol-
tához, komoly figyelemmel átnézvén e jegyzőkönyvet, 
némi aggodalom szállta meg lelkemet, mennyiben az ott 
kijelzett munkakör vonalai néhol bizonytalanok, nem 

1 eléggé határozottak, s elmosódok, kétessé teszik az 
öntajékozást kivált azoknak, kik az értekezleten nem 
voltak. Valamely munkatéren szerintem nem elég csak 
a feldolgozandó anyag kimutatása, csoportosítása, hanem 
szükséges a mikéntet és a különbféle módozatot is a ki-
vitelnél meghatározni, mivel csak is így számithatni 
sikerre, eredményre. 

A tervezetben ott áll, hogy hány és miféle ének-
szövegek s dallamok hagyattak a magyarországi és erd. 
énekes könyvekből, s melyek élték tul magukat, vagy 
hagyattak ki; továbbá, az alkalmakra nézve az 1. 2. 6. 
11. 12. 16. és 18. sz. a. csak ráutalás történt, de nincs 
kimutatva azoknak minősége, különfélesége ; a születendő 
uj énekmüvekre ki van mondva, hogy testestől lelkestől 
csak magyarok lehetnek, semmiféle idegen elem nem 
vétetik igénybe, s nem is fogadtatik el ; végezetre ér-
tesittetünk, hogy a felvett szövegek részint teljes átdol-
gozást, részint kisebb javítást igényelnek, mind nyelvi, 
mind verselési tekintetben, é sped ig az eredeti héber szö-
vegre és a Sz. Molnár Albert-féle fordításra, való tekin-
tettel ! 

Miután a tervezet egyik pontja szerint nemcsak az 
énekbizottságok tagjai, hanem magán szakértők is jogosítva 
vannak a munkálkodásban részt venni, ez utóbbiak ked-



véért, mint a kik a kéz alatti jegyzőkönyvet aligha is- I 
merik, szükséges némi felvilágosítást adni, hogy annál 
inkább tájékozhassák magukat teendőikre nézve. De 
vannak oly dolgok is, miket csak szakértő ismer, s mi-
ket az énekügy érdekénél fogva mellőzni egyáltalában 
nem lehet, s mint bizottsági tag nehogy agyonhallga-
tással, elnézéssel vádoltassam, jóakaratulag, szíves kész-
séggel elmondom mindazokat, miket e tekintben jónak, 
célszerűnek és szükségesnek látok. 38 évi gyakorlat ál-
tal erre feljogosítottnak érzem magamat ; kiket a dolog 
közelebbről érdekel, a közlötteket vegyék becses figyel-
mökbe s eszmetársitás altal legyenek segédül a cél el-
érése végett. 

A magyar ref. egyház komoly szándéka a feleke-
zet részére uj énekes könyvet hozni létre, tehát egyik 
legszentebb kötelességét kívánja teljesíteni a felekezet 
tagjai irányában. E tekintetben tudnunk nem leend feles-
leges, hogy mily tartalmúnak, berendezésűnek kell ama 
remény alatt nyugvó énekeskönyvnek lenni, hogy az a 
külföldi mívelt prot. egyházak hasoncélu könyvével 
kiállja a versenyt. E verseny azonban nem a könyv kül-
terjedelmében vagy diszkötése módjában, hanem annak 
tapintatos s célnak megfelelő beosztásán kivül dús és 
szellemes tartalmaban kívánom, hogy álljon. 

A magyar prot. „Eigyelő'-ben 1847. e gT cikkben 
kijelöltem, hogy egy prot. énekeskönyvnek milyennek 
kell lenni: 

„Egy énekeskönyvben főkellék, hogy tartalmilag 
allandó belbecscsel birjon, a belbecs pedig a jól és 
helyesen megválasztott, tisztán egyházi zeneirályu — 
tehát se egyik, se másik nemzeti — dallamokban, a 
lélek és szív mélyéig ható, erkölcs nemesítő, mély val-
lásos érzést keltő növelő és erősítő, nem tellengős vagy 
egyéni felfogást túlszárnyaló s homályos kifejezésü, egy-
oldalúságban tévedező, és nem is túlnépies, hanem az 
alkalmazás alá vett dallam beltermészetével, jellemével 
s kinyomatával teljesen egybevágó, egybeforrt szövegek-
ben áll !« 

A bizottság, hogy az ily módon körülirott vagy 
jellemzett énekeskönyvet előállíthassa, igen helyesen 
kihagyta mindazon szövegeket és dallamokat, melyek 
tartalmuk s alakzatuk, szerkezetük miatt gátul szolgálnak 
terve valósításánál; azért, hogy az átdolgozásra nézve 
az eredeti héber szövegekre s a Sz. Molnár Albert-féle 
fordításra utalja a leendő dolgozó társakat, ez nem azt 

teszi, hogy az illetők szolgailag, betűszerint ragasz-
kodjanak a szöveghez, hanem azt, hogy annak csak 
szellemesebb, hatásosabb, vérünkhöz teljesen idomítható 
részét vegyék kidolgozás alá. 

Azon zsoltárok, melyek szövegileg s dallamilag is 
meghagyattak átdolgozás végett, a következők : 5 . 6 . 
8. 15. 16. 19. 21. 23. 24. 25. 26. 28. 30. 32. 33. 34. 
35. 38. 42. 43. 46. 50. 57. 61. 65. 66. 77. 84. 89. 102. 
103. 105, 119. 122. 134. 135. 138. 140. 150. A követ-
kezőknek csak használható szövegeik vétettek föl, dalla-
maik azonban elhagyat tak; — tehát ezeknek szöve-

geik a fenntebb kimutatott dallamokra írandók: 1. 9. 
17. 20. 27. 31. 37. 39. 51. 62. 63. 67. 71. 72. 75. 86. 
90. 91. 92. 95. 96. 98. 106. 104. 108. I I I . 112-
113. 116. 118. 125. 126. 128. 130. 134. 139. 141. 143. 
146. 148. A következőknek ellenben csak dallamaik ma-
radtak meg, s szövegeik kihagyattak, — tehát ezen dal-
lamokra a most jelzett szövegek szintén átírhatók : 3. 
47. 78. 81. 99. 137. 

A felvett zsoltárok közt a 136. sz. a. hibásan áll, 
mert az kihagyatott minden tekintetben, hihető ez toll-
hibából csúszott be. 

Az előénekek közül a vas. regg. i-őn, és est. 3-011 
kivül kihagyattak még a közn. regg. I. 5. esteli 1. 3. 

A vas. regg. 2-ik a 3-ikkal cserélendő ki, miután 
dallamuk ugyanaz ; továbbá, a köznap regg. 2-ilc előének 
meghagyatot t , ez a jegyzőkönyvben, talán tévesztésből 
— a kihagyottak közt áll. A dicséretek közül megha-
gyattak a következők : 2. 3. de ezek egy dallamúak le-
vén, a kettőből egy készítendő; továbbá a 6. 7. 19. 22. 
29- 30. 31- 37- 40. 45- 47- 49- 54- 59- 61. 64. 66. 69. 
74. 77, 79. 80. 85. 88. 90. 91. 93. 108. 109. 110. i i i . 
116. 130. 135. 137. 139. 140. 141. 146. 150. 151. 152. 
153. 154. 158. 159. 160. 161. 163. 164. 167. 168. 173. 
174. 175. 178. 179. 187. 190. 201. 202. 211. 213. 218. 
227. 230. 232. 235. 236. 237. Meghagyattak rnég: a 
20. 43. 44. 142. 155. 208. 231. dicséretek is, de ezek 
zsoltár dallamai kihagyatván, vagy a fenhagyott dalla-
mokra Írandók, vagy elhagyandók ; továbbá megmarad-
tak még a 38. 63. 75. dics. is ; ezekre nézve azon-
ban az én megjegyzésem az, hogy valóban tökéletlen 
szerkezetűek, a mennyiben a dallam természete ellen-
tétes a szövegek belértelmével, a dallam és szöveg kö-
zött nincs meg az, mit jeleztem az énekekre nézve meg-
kívántató kellékekről; tehát figyelembe veendő ezen 
énekeknél az ünnep s alkalom jellege, pl. a 63-ik kará-
csom ének, — a karácson pedig a keresztyénség öröm-
ünnepe, akkor tehát dallamban felesleges szomorkodni 
s nincs szükség szomorú bánatos jellemű dallammal egye-
sitett örömöt kifejező szövegű énekekre, a 63. dics. pe-
pedig olyan, — ez okból kihagynám a 61-ket is. A maga 
nemében ilyen a 38. dics. is, ennek is szövege szintén 
az ünnep természetéhez illő dallamra alkalmazandó. 

A kihagyottnak jelzett énekek közül azonban, talán 
véletlenségből — szintén kimaradt néhány, ezek a kö-
vetkezők : 1. 25. 60. 67. 68. 72. 73. 145. 162. 176. 
177. 228. A 48-ik dicséretre s illetőleg előénekre az a 
megjegyzésem, hogy miután ezen ének csekély különb-
séggel csak az, mi a 29-k ; — fölcserélném a 47-k di-
csérettel. Az 5 dics. dallama tul van terhelve szövegek-
kel s többnyire mind előénekül használtatik, — az ily 
eljárástól óvakodnunk kell, 

Ezek szerint már a magán szakértők jobban tájé-
kozhatják magukat, s jobban fogják tudni, hogy mi 
énekek hagyattak meg voltaképen átdolgozás végett 
dallamostól, szövegestől, — melyek azok, miknek csak 
szövegük, s melyek, miknek csak dallamaik tartattak 



m e g ; végezetre az alkalmi énekeket kiszámíthatják a 
megmaradottak után, hogy mi alkalomra szükséges az 
anyag, ha a jelzett számokat figyelembe veszik. Van 
azonban oly énekekre is szükség, melyek a magyar 
énekeskönyvben még nem voltak fölvéve, pl. confirmá-
tiókori, vizsgák alkalmávali, orgona szentelési, reforma-
tió ünnepére való s néhány nemzeti énekek stb. mik 
szintén szükségesek. 

Szabad legyen ezek után szerény véleményemet 
bizonyos dolgokra nézve előtérbe állítanom. A magán 
szakértők s dolgozó társak becses figyelmébe kérem a 
következőket: 

a) A zsoltár szövegeknél kerüljenek minden oly 
kifejezéseket, kitételeket, melyek az ős héber állapotokra 
vonatkozván,a keresztyéni érzületre kellemetlenül hatnának. 

b) Minden szöveg ugy szerkesztessék, hogy egész 
gyülekezet által kifogástalanul élvezhető s használható 
legyen, de magan énekül is alkalmaztathassanak. 

c) Egy énekvers szövege túlterjedő szám-mennyi-
ségü ne legyen, mint pl. a jelenlegi énekeskönyvben a 
CXIX Zs. vagy a 67. 68. stb. dicséreteknél ez észlel-
hető, — hanem a versek száma a felvett dallam ter-
jedtsége szerint 3-tól 6-ig terjedjen. 

d) Karácsoni, nagypénteki, áldozó csütörtöki elő-
énekeink nem lévén, azok is készítendők és pedig az 
ünnep természete szerint azok kemény vagy lágy dalla-
mokra írandók, pl. a nagypénteki elő- és főénekek lágy 
jellegű dallamot kívánnak. 

e) Átalában óhajtandó, hogy a szövegek oly dal-
lamokra alkalmaztassanak, hogy szembeszökő ellentétes-
ség a szerkezetben ne legyen, mint pl. a XXXIII Zs. 
és 76 dics első verseiben észleihető; — tehát a nagy-
pénteki, bűnbánó heti s általában elemi csapásokra irott 
énekek. Komoly és lágy, szomorú jellegű dallamokra 
illesztessenek ; mint szintén a köz- és vasárnapi, kará-
csoni, húsvéti, aratási énekeknek kemény, lélek élénkítő, 
felfrisitő dallamok szolgáljanak társul. 

f) Minden énekvers egy magában és — főleg a 
zárvers — teljes egészet képezzen, ne legyen a meg-
előzővel szoros kapcsolatban. 

g) Az uj dallamok szerkesztésénél különösen kívá-
natos volna, hogy a hangterjedelem ne terjedjen túl 
egy nyolcadnál tovább, némely énekeink, pl. a VIII. 
Zs. 143. 162. dics. dallamai decimáig terjednek, nép-
éneklésnél ez kirívó s erőltetett előadásra kényszerit. 

Az uj énekes könyvbe szövendő volna még az úgy-
nevezett utó vagy zaVénekek rovata. Elismert dolog, 
hogy a szószéki beszédek különös benyomást hagynak 
maguk után, ha a zárénekek raillők ; a szószékben mon-
dottak hatását igen növelik és értékesitik népünknél 
a helyesen alkalmazott utóénekek. Jelenleg énekesköny-
vünkben a szerencsétlen tartalom és beosztás helytelen 
fölvétele miatt minél ritkabban lehetett alkalmas záréne-
ket talalni. Ugyanazért e részben óhajtandó volna, hogy 
szent költészettel foglalkozó lelkészeink, kik ismerik és 
tudjak mar a vezér igékiil gyakrabban használtatni szo-

kott bibliai tételeket, válasszanak azok közül néhányat 
s írjanak azokra utóénekül hasznaiható szövegeket, — 
szorosan véve azonban lehetséges utószövegeket ezek 
nélkül is létre hozni, de az alkalomszerű mindig hatáso-
sabb. Az ünnepi, vasarnapi énekek szerkeszthetők oly 
módon, hogy önálló zárverssel bírjanak, de ezeknél is 
kívánatos volna, hogy „már4 „de® „nohát* s mas ezek-
hez hasonló szókon ne kezdődjenek. 

Ennyit röviden az uj énekeskönyvet illető szöve-
gekről ; lássuk most a dallamokat. A kolozsvári értekez-
let különös figyelemmel volt arra, hogy a dallamok 
beválasztásánál olyanok vétessenek igénybe, melyek 
hangnemeiknél fogva teljes ellentétet ne képezzenek a 
divó zene hangnemeivel, nehogy átiratuk tömérdek ese-
dékes módosításokat igényeljen, mint észlelhettük ezt az 
ujabb időben némely modern átiratu énekeinknél. Azon-
ban mégis közkedveltségüknél fogva maradtak meg oly 
dallamok is, melyeknek helyes és következetes átiratuk 
csakis az egyházi hangnemek szerént eshetik meg. 
Minden esetre szaporítani s nehezíteni fogják tanítóink 
teendőit énektanítás alkalmaval, hol az zenei elmélet 
alapjan fog történni. Ugyanazért, hogy jövőre utja be 
legyen vágva a népiskolák részére szükségelt énektárak 
helytelen dallami átiratainak, kijelölöm azon dallamokat, 
melyek csakis az egyházi hangnemeken maradhatnak 

; meg, i lyenek: az 5. 19. 24. 30. 33. 34. 50. 57. 78. 
103. 137. zsoltárok és 137. 140. 146. 173. dics. dalla-
mai ; csekély módosítással a mai hangnemekre alkalmaz-
hatók a 8. 23. 28. 46. 61. és 77. Zs. dallamai. 

Megjegyzendő, hogy tollhibából a 112. dics. a 
kihagyandók közzé jutott, — ez megtartandó, mert köz-
kedvességű ének, csak módosítani kell. 

Az uj darabokra nézve a bizottság határozottan 
kimondá, hogy azok minden tekintetben magyarok le-
gyenek. Adja az ég, hogy sikerüljön óhaja. En megvallom, 
elfogult nem lévén, e tekintetben más nézetben vagyok, 
— tisztelem mindenki meggyőződését, de szives engedel-
mével a bizottságnak, e tekintetben elmondom, a mit 
lehet. Az egyházi énekzene szerzemények iránt, bármely 
felekezetéi vagy nemzetéi legyenek is azok, de ha 
olyanok, hogy reám hatással vannak, s a föld rögei közül 
segítnek kiemelkedni az örök Fővalóhoz — kegyelettel 
viseltetem. A föld kerekségén lakó keresztyén egyhá-
zak közt egy sincs, melynek általában mind saját nyelvű 
s zeneirályu énekei volnanak, kisebb-nagyobb mérték-
ben az amerikai, angol, skót, francia, német, svájci énekes 
könyvekben is állanak átvett szövegek és dallamok is. 
Szerintem a magasabb szempontból felfogott vallásos ének-
nek csak bizonyos fokig lehet felekezete, nemzetisége, 
a valódi vallásos érzettel biró, s attól áthatott kebel 
tulteszi magát és felül emelkedik az ily egyoldalú dol-
gokon. Ha látni fogjuk, hogy az ígért jutalom dacára annak 
idején oly énekek fognak beküldetni, melyek a bírála-
tot kiállják s feleslegessé teszik a hiányt idegen termék-
kel pótolni, akkor megnyugszunk a bizottság akaratában, 

' s lélekből fogunk örülni, hogy az teljesült; — de ha a 



számítás nem sikerül, akkor hozzá nyulhatunk más kész-
letekhez is. Ne az legyen célunk, hogy végetlen számú 
énekszerzeménynyel bővölködjünk, hanem oda töreked-
jünk, hogy minél kevesebb, de valódi belbecscsel biró 
énekeink legyenek. A szövegek Írásánál sokan a kiilfor-
mára kívánnak súlyt fektetni, ám legyen, de én nem 
annyira a külsőre, mint a belsőre, a szellemre figyel-
nék —• melynek szükségkép kell, hogy kitükrözze magát 
a szövegek folyamán, s nem áldoznám föl a jó gondo-
latot az alakért. Szív- és lélekemelő, vigasztaló, meg-
ható, bátorító, erősítő szövegeink s dallamaink legyenek, 
megfogják azok a szellem és szív világában teremni gyü-
mölcsüket, a valódi vallásos s ihletett kebliieknél, mig az 
ellenkezőknél, az angyali nyelven irott szövegek, bár-
mennyi gonddal voltak is az illetők azok írásakor a kül-
formákra, eredménytelenek, hatástalanok maradnak. Vé-
gezetre óhajtandó volna, hogy a nem sokára összeülendő 
zsinat egyebek közt istenitiszteletünk szervezetét is mél-
tatná figyelmére, és módositná azt is ugy, hogy az egy-
öntetű legyen a két magyar hazában. Különösen hálás 
dolog volna, ha a két három napos ünnepeket egy na-
posokká tenné, virágvasárnap és áldozócsütörtöki ünne-
peket eltörölné ; ez esetben jóval kevesebb énekkészlet 
szükségeltetnék. Ivánka Sámuel. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Közönséges számtan. Irta : Mauritz Rezső, a kassai 
állami főreáltanoda igazgatója. A középtanodák első osz-

tálya számára. Harmadik átnézett kiadás. 
(Folytatás.) 

»Kivonni annyit tesz, mint egy ismeretes számhoz 
oly más számot hozzáadni, hogy a kettő együtt véve 
egy harmadik ismeretes számmal egyenlő legyen*. 

Semmi kifogásom az ellen, hogy az ujabb kor 
tanárai nem kivonatnak, hanem tulajdonképen összeadat-
nak akkor, mikor a kivonásra adott feladatokat fejtetik 
meg. Ehhez csak szoktatni kell a gyermeket s csak-
ugyan könnyen hozzá is szokik ehhez. De arra, hogy az 
ily útoni kivonás élőszóvali elmondatására a fentebbi de-
finíciót elfogadjam, — senkise birhat rá. Mit tesz a gyer-
mek, ha egy kivonásra adott feladatot e meghatározás 
alapján akar kidolgozni ? mit tesz pl. ha azt mondom 
neki : 578-ból vonj ki 309-et ? Elmondja a szabályt 
s ennek nyomdokain nem mehet sem ide sem oda. Leg-
jobb esetben az itt adott egyik ismeretes számot hozzá 
fogja adni a másikhoz. A kivonási feladatoknál csak két 
szám van és lehet adva mint ismeretes; minek tehát a 
definícióban harmadik számról beszélni ? holott a kiseb-
bítendő (mert ez volna az a harmadik ismeretes szám) 
majd csak a kivonás végrehajtása után lesz harmadik 
szám. Mennyivel rövidebb s világosabb ez a meghatá-
rozás : kivonni annyit tesz, mint két szám közti különbsé-
get keresni. A külömbség keresésénél aztán a régi érte-
lemben vett kivonást használom-e, vagy az ujabb talál-

mányú összeadást, — ez mitsem változtat a dolgon ; sem 
a gyermeket meg nem zavarja, csak mind a két módon 
gyakoroljam őt. 

Ha pedig azt mondja M. ur : kivonni annyit tesz, 
mint a kivonandó számhoz oly más számot hozzáadni, 
hogy a kettő együtt véve a kisebbitendővel egyenlő 
legyen: e meghatározást szívesen elfogadom, mert ez 
nem kíván kerülő magyarázatot. Sőt minden magyarázat 
nélkül is megérti ezt a gyermek, csak azt mutassam 
meg neki, hogy miképen kell az ilyen kivonásnál el-
járni. 

„Valamely számot más számmal szorozni annyit 
tesz, mint az adott számot annyiszor összeadandóul tenni 
ahány egység a másikban van*. Példa világosit! 324-et 
szorozz 5-tel. Mit tesz itt a gyermek e definíció nyom-
dokain haladva? Mást nem tehet, mint a 324-et 5-ször 
leteszi, helyesebben leírja egymás alá s ezt az öt sor 
számot összeadja. En szoroztatni akarok, — és a gyer-
mek, a definíció egyenes utasítását követve, összead. — 
Nem jól van ez így 1 

Helyesebb, szerintem, az az eljárás, mely szerint 
elébb (t. i. míg még nincs kész a definició) — végre-
hajtja a gyermek a szorzást ugy, amint kell, (azt, hogy 
miképen kell, természetesen megmutatom neki) — s 
aztán leirja 5-ször egymás alá a 324-et és összeadja. 
Mikor mind a két munkálat kész: így szól a tanár a 
gyermekhez: lásd, édes fiam 1 sokkal több idő kell 
ahoz, hogy a 324-et ötször egymás alá leird s az össze-
adást végrehajtsd, mint ahoz, hogy a 324-et 5-tel szo-
rozd. Ebből láthatod, hogy a szorzás által tulajdonké-
pen az összeadás hosszas művelete rövidíttetik meg s 
így a szorzás tulajdonképen nem más, mint az össze-
adás hosszas műveletének megrövidítése. Igenis az, — 
de semmiképen sem összeadás. Mikor szorzunk, nem 
tesszük a szorzandót Összeadandóul, hanem a szorzandó 
egységeit annyiszor vesszük, a hány egység a szorzó-
ban van. 

Minthogy pedig a gymnázium első osztályában 
nincs már annak helye, hogy szorzóról és szorzandóról, 
hanem annak van, hogy csak szorzóról beszéljünk : igy 
lesz jobb a definició: szorozni annyit tesz, mint az 
egyik szorzó egységeit annyiszor venni, ahány egység 
a másik szorzóban van. Mikor pedig majd az osztást 
is megtanulja a gyermek, — könnyű lesz vele meg-
értetni azt a meghatározást is : szorozni annyit tesz, 
mint olyan számot keresni, amelyet ha az egyik szorzóval 
osztok : hányadosid a másik szorzót nyerem. 

Ha végre nem tágít M. úr azon meggyőződésé-
től, hogy több egyenlő összeadandó?ia/c összege = szor-
zat ; — ám legyen, de akkor fogadja el, kérem ezt a 
meghatározást: a szorzás = röviditett összeadás. 

A szorzandót és szorzót együtt szorzó társaknak 
vagy tényezőknek nevezi M. úr. Szerintem, még ha 
helyesen történnék is ez az elnevezés, — nem kellene 
a gyermek fejét zavarni azzal, hogy ezt a szót: szorzó 
egy uj szóval, (t. i. ezzel: tényező) — cseréljük fel. 



nyomtatni, a melynek elkészítését Orbán József tanár ur 
volt szíves elvállalni. A magyar írod. önképző kör pedig 
ezen alkalomból emlék - könyvet szándékozik k iadni , 
mely, — azt hisszük, — már azért is érdekkel fog birni 
a t. közönség előtt, mivel számos kitűnőségünk első iro-
dalmi zsengéi is napvilágot fognak benne látni. E kör 
az előtt már több ízben adot t ki ilyen emlék könyvet ; 
most legutoljára 1866-ban. A mult iskolai év elején 
szervezett főiskolai itjusági tűzoltó egylet az idén 60 tag-
gal alakult meg. A főparancsnokságra az egylet Dr. 
Ballagi Géza tanár urat kérte föl, a ki a mult évben 
is annak virágzóvá tételén nagyon sokat faradozott . 
Tisztviselők : alparancsnok : Osváth Bertalan, theol . ; se-
gédtiszt : Perjéssy Miksa, jogász; Perec Samu, jogász ; 
Niagg Gyula, j ogász ; Arokháti Béla, theologus; Virág 
József theologus, pénztárnok, és szakaszparancsnokok, 
stb. — Szeptember 21-én Szinyei Gerzson tanár ur, 
megható kegyeletes napot szerzett számunkra. O ugyanis, 
minekutánna az összes akadémiai if júság jelenlétében 
beszámolt azon pénzösszeggel , m e l y e t , — mint a 
néhai Finkey József és Finkey Pál számára felállítandó 
sírkövekre nagyobbrészt a tanítványoktól gyűjtöt t és 
1873-ban kezelés végett reá bíztak, — azt indítványozta, 
hogy fejezze ki a nemes ifjúság tiszteletét és háláját 
rég elhunyt kedves tanárainak emléke iránt az által is, 
hogy most, mivel a sírkövek felállításánál ugy sem le-
hetett jelen, — ünnepélyesen vonuljon a sírkertbe a fel-
állított sírkövek megtekintésére. Az ifjúság ez indítványt 
örömmel tette magáévá, s élén Szinyei tanár úrral, a 
sírkövek megtekintésére ünnepélyesen kivonult. A két 
testvér tanárról a sírkertben is sok érdekes jellemző ada-
tot mondott el Szinyei ur, aki különben 1874-ben a 
két testvér fölött egyszerre tar tot t gyönyörű emlék-
beszédet. E nap, melyen régi jó tanáraink emléke fel-
újult előttünk, valódi ünnepnap volt ránk nézve. A 
sírkő felállítása eddig azért késett, mert a begyűlt 
összeget kamatoztatni kellett, hogy a szükséges költ-
séget kifussa. — A megmaradt összeg, 17 ft. és né-
hány krajcár, az ifj. magyar irod. önképző kör pénztár-
nokságának kezelésére bízatott. Ebből fog a sírkő gon-
doztatni. — Az i f j . magyar irod. önképző kör 1881. nov. 
lián „ Szem ere Miklós emlékünnepélyt* tart. Sajó Lajos, 
theologus. 

A pozsony i ev. theologiai magyar önképzőkör 
elnökévé nt. Csecsetka Sámuel dékán úr választatott meg. 
A többi tisztviselők : Maschtena József alelnök, Pukánszky 
liéla főjegyző ; Maró/ István, pénztárnok. 

Megye i t a n s z e r m ú z e u m . Az orsz. tanitói gyű-
lés IV-ik szakosztályának több tagja azon kérelmet in-
tézte hozzám, hogy a megyei tanszermuzeumok miként 
való szervezése iránt egy terjedelmesebb utasítást tegyek 
közzé. Belátva e megtisztelő felhívás jogosultságát, ez 
időszerint egy kimerítő útmutatás kidolgozásával foglal-
kozom, a melyben a többi között az eddig megjelent 
taneszközök és tanszerek cím- és ár jegyzékét is közzé 
teendem. Felkérem ennélfogva a t. kiadókat a népok-

tatás keretébe foglalható tárgyak és művek megbízható 
jegyzékét felhasználás végett hozzám legkésőbben f. é. 
november hó i-éig beküldeni, miután „Népiskoláink fel-
szerelése és a tanszermuzeumok* című művem még ez 
évben fog megjelenni. — Kassán, 30-án Dr. Verédy 
Károly, Abauj- és Tornamegyék kir. tanfelügyelője. 

* A vallás- és közoktatási min isz te r úr a képvi-
selőház f. hó 6-iki ülésén a gymnáziumi és reáliskolái 
oktatásról szóló törvényjavaslatot ismét benyúj tot ta . — 
Az uj javaslat tartalmazza azon módositások legnagyobb 
részét, melyeket a képviselőház közoktatási bizottsága 
a legutóbb előterjesztett javaslaton tett s a miniszter 
elfogadott. Kivételt képeznek a tanárképzésről és képe-
sítésről szóló fejezetek, melyekre vonatkozó megállapo-
dásait a közoktatási bizottságnak a miniszter nem fo-
gadta el. 

* Külföldi lapok jelentik, hogy a pápának Salz-
burgba való átköltözése el van hatarozva, de a határidő 
még bizonytalan. Ú g y látszik tehát, ebben a monarchiá-
ban allnak legjobban a pápaság akciái. 

* Helyre igaz í tás . »Fgy beszélő kő4 című egyházi 
beszédben az eredeti kéziratról tör tént lemásoltatás al-
kalmával tollhiba miatt nevek cseréltettek el s e té-
vedés a nyomtatásba is átmenvén, mint a történeti 
hűségnek meg nem felelő téves idézet, kiigazításra vár. 
Ilivatolt beszédben ugyanis az állhatatosság példanyké-
péül felhozott Pyrrhus helyett a római Fabricius, a szo-

I bor előtt imádkozó Phidiás helyett a rege Pygmalionja 
, értendő, s van felvéve az eredeti kéziratban is. E ket-

tős tollhiba nem levén kijavítható a példányok nagy 
száma miatt a nyomtatás után, e lapok hasábjain igazítja 
azokat helyre a szerző. 

* Gyászh i rek . Ménhárdon m. hó 30-án hunyt el 
az ottani ev. egyház nyugalmazott derék lelkésze, Ga-
novszlcy Jakab, 88 éves korában. — Sáray Sándor, kis-
tokaji ref. leik. f. hó 3-án hunyt el hosszas és kínos be-
tegség után. — A nagy-létai ref. egyháznak majdnem 
félszázadon át szeretett lelkipásztora, érmelléki egyház-
megyei nyug. esperes, Szűcs Károly, életének 77 évében 
m. lw 29-én elhunyt. Temetése okt. 2-án volt. Halá-
láról a következő gyászjelentést kaptuk : „A n.-létai ref. 
egyház, Szűcs Albert és neje Biró Riza fajdalomtelt 
szívvel jelentik, számos rokonaik nevében is néh. nt. 
Szűcs Károlynak, a nagylétai ref. egyház 48 éven át 
köztisztelelű, hív lelkipásztorának, az ér- és berettyó-melléki 
ref. e. megye nyugalomra lépett sokérdemű esperesé-

i nek, illetőleg áldott emlékezetű, jó édes a tyjuknak élte 
j 77-ik, özvegysége 4-ik évében, hosszú szenvedés után, 

f. hó 29-én d. u. 3 órakor tüdőszélhűdésben történt 
csendes e lhunytá t . ' A boldogult földi részei okt. hó 2-án 
d. e. IO órakor előbb a lelkészi laknál, azután a tem-
plomban tar tandó szokásos szertartások után, a n.-létai 
sírkertben tétet tek örök nyugalomra.*) liéke hamvaikra 1 

+) Bővebb nekrologot kérünk. Szerk. 



A D A K O Z Á S O K . 
A r imaszombat i egyesül t prot. gymnas ium alap-

jára a közzétett „szives kérelem* folytan következő ado-
mányok folytak be (I. közlés) ifj. báró Vay Miklós Go-
lopról io frt, Terray István Ózdról 10 frt., debreceni 
takarékpénztár io frt., a hódsági takarékpénztár 5 frt., 
a balassa-gyarmati takarék- és hitel-részvénytársaság 5 
frt , Sáfrány Mihály ref. lelkész Visnyón 5 frt., szentesi 
takarékpénztár 5 frt., Ujházy Józsefné Budamérrről 7 
frt., deési takarékpénztár 2 frt., Török József ev. lelkész 
Ceglédről 2 frt., Bérci Pál evang. lelkész, Nagy-Bányá-
ról 4 frt 40 kr., F . és A. Zsemberről az ev. egyház 1 
frt 50 krt., Skultéty Ede, Gusits Lajos, N N., Berger 
József, Végh János Bicskéről, Limberger István ev. lel-
kész Kézsmárkról, Kis János ajkai ev. lelkész, Pap Károly 
b. püspöki ref. lelkész, a kézdivásárhelyi, a német sz. 
mihályi takarékpénztárak I — 1 frt., a pápai takarék-
pénztár 25 frt., Bockó Dániel gyűjtő ívén 53 frt 50 
kr., (mely összeghez járultak: Bockó Dániel 10 frt., 
Schmidt Ágoston 5 frt., Kubinyi Árpád 2 frt., Törék 
István 2 frt., Hörk István 1 f r t , Szopata Imre I frt., 
Farkas József 1 frt., Gönci István 50 kr., Skamla Róbert 

1 frt., dr. Fodor Béla 5 frt., Horváth Elek 2 frt., Gott-
hardt Bálint 2 frt., Szkalicky Dániel 1 frt., Remenyik 
Lajos 2 frt., Breuer Mihály 2 frt., Guman István 1 frt., 
Iiudacsek Viktor 2 frt., Cservenka Ignác 2 frt., Benkár 
Pál i frt., Schwarc Arthur 1 f r t , Petrik Gyula 1 frt., 
Urbányi Alajos 1 frt., Wilt Vilmos 1 frt., Lukrovits 
István 1 frt., Klanicay László 1 frt., Csók Ödön 1 frt., 
Latinak Miksa 1 frt., Féregi Antal 1 frt., Kuntz Emil 
1 frt.) Összesen 162 frt 40 kr., mely kegyes adomá-
nyokért hálás köszönetet mond az igazgatóság. 

Az orsz. prot. á rvaházra : Kálmán Farkas gyűdi 
ref. leik. a gyűdi confirmándusok részéről 2 frt 23 kr. 
(Ehhez járul tak: Túrós János 10 kr., Szemere Béni 10 
kr., Pap József 10 kr., Balog József 4 kr., Kún József 10 
kr., Túrós Juli 10 kr., Kálmán Tinka 1 frt, persely 69 kr). 
Szűcs János hidvégi ref. leik. a confirmándusok részéről 
59 kr., (Ehhez járultak : Petkó Jónás 6 kr. Soos Ján. 5 
kr., Sani Józs. 10 kr., Bőbek Laj. 5 kr., Szilágyi Sándor 
3 kr., Józsa Sára 10 kr., Lőrinc Juli 10 kr., Békási Lóri 
10 kr.) 

A sárói tanitó számára : Tóth Ferenc deregnyői 
ref. leik. 1 frt. 

Szerk. 

Rendkívüli árleszállítás! 
1. Lukács Ödön, egyház i b e s z é d e k , t e m p l o m i és t e m e t é s i haszná la t r a , 2 8 0 lap, 1 f r t 8 0 kr. bolt i á r 

he lye t t c s a k g o k r . 
2. Fejes István, e g y h á z i b e s z é d e k , 2 6 0 lap, 2 fr t bol t i á r he lye t t c s a k 1 f r t 5 0 k r . 
3. F)r. Ileiszler József, E x e g e t i k a i f e l o l v a s á s o k , Pá l a p o s t o l r ó m a i leve le felet t , 3 kö te t , I. 1 f r t 

5 0 kr., II. 1 fr t 20 kr., III. 1 f r t 5 0 k r ; ö s szesen 4 f r t 20 kr . he lye t t c s a k 2 f r t 10 k r . 
(a k ö t e t e k e g y e n k i n t is fél á r o n szolgá l ta tnak . ) 

4 . — E g y h á z i m u n k á l a t o k , 2 kö te t , 1 — 1 180 lap, 2 f r t 8 0 kr . bol t i á r he lye t t c s a k 1 f r t 2 0 k r . 
5. Dongó Gy. G. A b o s z o r k á n y o k r ó l , ( m ű v e l ő d é s - t ö r t é n e t i vázlat) 6 0 kr . bol t i á r he lye t t c s a k 

40 kr. 
6. — O s k e l e t i t e m e t é s i h a g y o m á n y o k ( m ű v e l ő d é s - t ö r t . vázlat.) 5 0 k r . bol t i á r he lye t t c s a k 3 5 k r . 
7 . — L a p o k a t u d o m á n y o k k ö r é b ő l , 1 f r t 20 kr . bol t i á r he lye t t c s a k 9 0 k r . 
8. Farkas Bertalan, Beszé lyek , 2 2 0 lap, 1 f r t 20 kr . he lye t t c s a k 6 0 k r . 

Az összeg előleges beküldése mellett az illető munkát bérmentve küldöm. 
Mind a 8 m u n k á t e g y s z e r r e m e g r e n d e l v e 7 f r t 97 kr . leszáll í tot t á r he lye t t c s a k 7 f r t é r t s z á l l í t o m 

bérmentve . 
S.-A.-Ujhely (Zemplénmegye ) s e p t e m b e r hóban , 1881 . L Ö V y A d o l f , 

könyvárus és kiadó. 

Szerzőné l 2 frt 4 0 krér t m e g r e n d e l h e t ő ily című m u n k a : 

Z E g ^ l a - á L z i " b e s z é c L e l k z 3 - 3 

az egyházi esztendőnek minden ünnepére és vasárnapjára. — Irta Kolbenheyer Albert, csernyei evang. lelkész. 
(2 fiizet, 381 lap, összesen 67 beszéd). 

A tiszta j ö v e d e l e m a c se rnye i e v a n g . gyü l ekeze t f e l s e g é l é s é r e fo rd í t t a t ik . A k ö n y v b é r m e n t v e 
kü lde t ik k e r e s z t k ö t é s b e n . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tutajdonos : 3Z>r. I B a - l l a - g f i Ix^Tór. DEUTSCII M. féle művészeti intézet Budapesten. 



zak* usque ,véleményadás* kimaradjon ; intézze min-
denki saját ügyeit. 

76. maradjon ki az utolsóelőtti pont. 
77. lásd a 34 § a) ptját . 
i) maradjon k i ; a megerősítés teendője utaltassék 

az egyházmegyei elnökséghez. 
k) maradjon ki, mert ellenkezik az autonómiával. 
78. b) le gyen együttes jegyzőkönyvi megbízás. 
79. Elnöki szó, ne a sors döntsön. 
80. A 2-dik pontban : írja alá az elnök s jegyző 

mindenkor. 
81. c) nem ide, de az anyaegyházhoz tartozik. 

A végpont maradjon el, mert ez curatela. 
85. Legyen általános érvényű szabályzat, s állapítsa 

meg azt ezen rendezet. 

86. Az i-ső pontra lásd a 85. §-beli észrevételt. 
Az egyházkerület csak felebbezés esetén határozzon har-
mad fokulag. 

87. Homályos. 
89. A választás életfogytiglan legyen. 
90. A 3-ik pontban szavazást kívánunk a két 

esetben. 
93. Rosz stylisatió. 
98. a) és c) csak felebbezés esetén, mint 3-dik 

fórum. 
100. Ez Ill-ik fórum. A felebbezési esetek meg-

határozandók. 
106. Egy kivonat elég. 
107. Utolsó pontban sors helyett elnök döntsön. 
113. Legyen IV-ik fórum. 
124. d) ha a kir. járásbíróság vagy törvényszék s 

illetőleg a legfőbb polgári bíróság által jogérvényesen 
elitéltetik ; különben az ártatlan kétszeresen bűnhődnék. 

126. Lásd a 124. §. d-rei észrevételt. Nincs oly 
sürgős eset. 

133. Elég 2 példány s 1 felzet. Többen egy fél-
nek tekintendők. 

131 — 169. Eogadtassék el a p. s történjék is 
egyszerű hivatkozás reá. 

172. Elvetendő. 

174—209. Felesleges, mert országos törv. van. 
213. a) a kormány ezen előnyt az 1875-beli taní-

tóknak nyújtja. 
b) a vizsgára-bocsátás ne tétessék függővé a tan-

díj fizetéstől. 

386. Maradjon el, hisz a belföldiek nem bölcseb-
bek a külföldi tudósoknál. 

Végül kívánjuk, hogy a rendezet világosabban 
osztassék be, hogy legyen következő beosztása a foru-
moknak : 

I. fórum : az egyházi közgyűlés. 
II. , az egyházmegyei közgy. 

III. , , kerületi , 
IV. , , egyetemes , 

A további csekélyebb jelentőségű észrevételeket 
szóbelileg fogjuk előadni. 

Kelt a bártfai t. a. ág. h. ev. egyház 1 SS 1 -ik évi 
januar 30-án tartott közgyűléséből. 

Illetéktelen keresztelésügyi tárgyalás. 
A kajdacsi illetéktelen keresztelést még a mult 

évben közlém e lapok 1880. 50-dik számában. Ennek 
tárgyalása sok huzás-halasztás után elvégre folyó 1881 
év augustus hó 22-kén megtörtént Pakson Vörösmarthy 
János albiró vezérlete alatt. A tolnai ref. egyházme-
gyét, hova az ügy terjesztve vala — mindenki csodál-
kozására, — egy izraelita ügyvéd Tolnai Antal képvi-
selte, de oly híven, oly szakavatottsággal, oly hittanrend-
szeri ismerettel, hogy az bármely keresztyén vallású 
ügyvédnek is becsületére vált volna. Jelen sorok irója, 
csak mint hallgató volt jelen. 

Már javában folyt a tárgyalás, midőn a terembe 
beléptem. 

Vörösmarthy János albiró ur udvariasan fogadva, 
sajnálatát fejezte ki, hogy befáradtam,, miután — úgy-
mond — az egyházi felhatalmazott Tolnai ügyész ur 
jelen van. 

Folyt tehát a tárgyalás beléptemkor, midőn ezen 
szavakat hallám az ügyész úrtól Szánthó Zsigmond ple-
bánus úrhoz intézni: >,Ugyan kérem, miután azt allitja, 

! hogy se róm. katholikusnak, se helvét hitvallásúnak, 
sem végre lutheránusnak nem keresztelte a kérdéses 
leányt, hát ugyan minek keresztelte.* 

Keresztyénnek — válaszolá a plebánus. Furcsa, 
viszonzá az ügyész ur, hogy határozott hitvallású szü-

| léktől született leány gyermeket, mégis keresztyénnek 
keresztelt, nemcsak, hanem törvény ellenére be is ve-
zette nevét az anyakönyvbe. Igen kérem — szólt a 
plebánus ur — a törvény nem mondja azt, hogy keresz-
tyénnek keresztelt leány gyermeket nem szabad keresz-
tyén anyakönyvbe beirni. 

Az én kicsit hevesebb közbeszólásomra járásbiró 
úr szelíden figyelmeztetett, hogy nem én vagyok az 
egyházmegye J<épviselője és én elhallgattam Hanem he-
lyettem az izraelita vallású Tolnai ügyész ur, nemes fel-
hevüléssel elbeszélte történelmileg, az őt csak néző já-
rásbiró ur előtt, hogy mily nagyszerű nemes küzdelembe 
került, míg a protestánsok, a magyar nép magva, elébb 
üldöztetve, majd eltűrteknek tartva és neveztetve — 
diadalmasan kivívták a bécsi és línci békekötések alap-
ján vallásos szabadságuk sarkalatos jogait, és most a 
hatalmas klérus, ki proselyták gyűjtésében gyönyörkö-
dik, oda működik, hogy a más felekezeteket biztosító 
törvények lábbal tapostatván, az önkényüknek marta-
lékul oda vetessenek — kéré ennél fogva a büntető 
törvénynek, ha szelídebb alakban is, alkalmazását. 

Erre Szánthó Zzigmond plebánus ur, mint valami 
nagy hatalmasság, komoly redőkbe szedett arcvonások-



kai azt mondá : „Mind az, mit ügyvéd úr beszél, szerinte 
ugy van, szerintem pedig nem ugy ; mert nekünk se állam, 
se törvény nem parancsol; és mi nem is tartozunk más-
nak engedelmeskedni, lianem csak annak, mit az egyház 
rendel.4 

Föleinlité aztán plebánus úr még azt is, hogy itt 
részemről, nem is a sérelemnek nevezett ügy, mint in-
kább az én kapzsiságom, a stolának sajnálása a fődolog 
stb. — már itt ezen nyomorúságos ellenvetésen, még a 
különben komolyságra hajlandó albiró ur is mosolyogni 
látszott felém felém pillantva, mintha akarta volna mon-
dani : nem tudni, melyik nagyobb kapzsiság: a magáét 
követelni-e, vagy a másét illetéktelenül és jogtalanul el-
venni ? ? Igen, de a plebánus ur azon táborhoz tartozik, 
melynek zászlója alatt még ma is azt tartják : »Nem 
szabad az olyan akár férfi-, akár leánygyermeket is a \ 
prédikátornak megkeresztelni, a ki katholikus altjától szár-
mazott, bár az anyja protestáns legyen is, de elkerülhe- j 
tetlen szükségben, p. o. ha a gyermek halálos beteg volna, 
vagy hideg, árviz, s más akadály miatt, sem a gyermek 
az azt illető plebánushoz nem vitethetnék, sem a plebánus 
a gyermekhez nem jöhetne, megkéretvén a prédikátor a 
róm. katholikus szüléktől, azoknak gyermekét megkeresz-
telésért a lelkipásztor a stólát meg ne tartsa, hanem küldje 
azt el az illető plebánusnak, a szüléknek, a megkeresztelt 
gyermeknek, keresztatyáknak és keresztanyáknak neveikkel 
együtt stb. — tudósítván levele által arról a szükséges 
környülállásról, mely kívánta, hogy a gyermeket haladék 
nélkül megekeresztelje/ Ilyen időt szeretne mai nap 
is a mi plébánusaink tulbuzgó nagy része, vagy talán 
kivétel nélkül. 

Utoljára sokszor emiitett plébánus ur, hivatkozva 
a soproni, tatai s ó-budai esetekre, hol az ily beperelt 
lelkészek, vagy plebánusok a királyi tabla Ítélete követ-
keztében törvényt nem sértőknek mondattak ki : minél 
fogva nagy alázatossággal, megkérvén az albiró urat, 
hogy a királyi táblai ítéletet véve fel zsinórmértékül, őt 
is oldozza fel a vád alól. Es az albiró ur minden 
nehézség nélkül fel is menté és kimondá a nem bűnöst. 

Ezzel felénk fordulva, azt kérdé : megelégszünk-e ez 
ítélettel ? Mire mi azt mondtuk : épen nem, hanem fe-
lebbezük az ügyet. Igy lett vége a kajdacsi kereszte-
lésügyi tárgyalásnak. Csuthy Zsigmond, 

kajdacsi ref. lelkész. 

I R O D A L O M . 
Az egyház i öl tönyökről , irta Gzobor Béla, székes-

fehérvár-egyházmegyei áldozár, egyetemi m. tanár, a 
m. tud. akadémia 1. tagja. A Szt. László társulatnak, f-
évi sept. hó 27-iki közgyűlésében tartott — igen szép , 
tanulmánynyal és vonzó modorban irt — fölolvasás. 

Sárospatakon, értesülésünk szerint, újévkor ref. 
egyházi lap fog megindulni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személy i hirek. Stiegler Gusztáv, aradi lelkész 

a soproni ev. egyház lelkészéül választatott meg, a Po-
zsonyba távozott F r ey t ag helyére. — Az erdőbényei 
(zemplénmegyei) ref. egyház papjává •— mint halljuk — 
Kovácsy Sándor sárospataki főiskolai tanárt választották 
meg, ki azonban a megválasztatást nem fogadja el. 
— Szathmári Sándor, eddigi debreceni s. lelkészt a mar-
gitai ref. egyház választotta meg papjául. 

* Zsinat i vá lasz tás . A gömöri helv. hitv. egy-
házmegyében zsinati világi pótképviselőül Lőrincy Endre 
tanácsbiró választatott meg. 

* A tü re lmi rende lé t jubilaeumát üli meg f. hó 
13-án az ausztriai protestáns egyház; akkor lesz ugyanis 
100 éve, hogy a boldog emlékezetű II. József császár 
azt kibocsátotta. Az „Oesterreichischer Protestant* ez 
alkalomból ünnepi számot ád ki, melyben az akkori 
idők- és viszonyokra vonatkozó kisebb történetekét, ado-
mákat,, köl teményeket etc. — az egész osztrák-magyar 
birodalomból — fog közölni. A csehországi helyettes su-
perintendens, Kaspar úr pedig lapunk egyik barátjához 
levelet intézett, s benne forró vágyát nyilvánítja a cseh 
protestáns egyháznak , hogy magyar hitsorsosaik is 
képviselve legyenek ünnepélyükön, melyben a legtöbb 
protestáns ország, Anglia, Németország, Amerika etc. 
részt fog venni. Kaspar helyettes sup. úr igy folytatja 
levelét: „Magyar prédikátorok voltak, kik akkor egy-
házunknak ügyét fölkarolták : mint missionáriusok jöttek 
hozzánk és szorgalmasan munkálkodtak köztünk, sokan 
végleg is nálunk maradtak. Az első 13 lelkész Miskolc-
ról jött hozzánk, hol akkoriban theologiai intézet volt. 
Mindnyájan 'szívből örvendeznénk, ha legalább egy kép-
viselőjét üdvözölhetnők ez ünnepély alkalmából azon 
egyháznak, mely ily nagy szolgálatokat tett nekünk.* 

* A sárospataki főiskolai i f júság kebelében létező 
számos egyletek hivatalnokainak megválasztása körül, 
most is, mint mindég, igen élénk volt a mozgalom. Leg-
nagyobb érdeklődést keltett azonban az énekkar, és az 
ifj. magyar irod. önképző kör hivatalnokainak választása, 
mivel azon egyletek körül ez iskolai év végén az ének-
kar, irott törvények által is biztosított fenállásának száz 
éves, — a magy. irod. önképző kör pedig ötven éves 
emlék ünnepét kívánja megünnepelni. Az énekkar elnö-
kévé : Hallgató János IV-ed éves theo l ; praecento-
r á v á : Szalóci Pál szintén IV-ed éves th. választattak 
meg. A magy. irod. önképző kör elnökévé újra Szinyei 
Gerzson tanár urat nyerte m e g ; alelnök le t t : Vattay 
László IV. theol . ; t i tkár: Hallgató János IV. éves theol . ; 
Jegyző : Ciáki Endre III-ad éves theol . ; pénztárnok : Bé-
nyei Dániel III-ad éves theol. ; ellenőr: Csontos Gábor IV. 
éves theol. ; aljegyző : Vigváry Mihály II éves theol. — 
Mind a két egylet részéről az ünnepélyt előkészítő bi-
zottságok vannak kikiildve; az énekkar ez alkalommal 
hosszú, viszontagságos múltjának történelmét is kifogja 



kedélyében, fenkölt gondolatok közt, megujulva, meg-
vidámodva távozott az imádkozás ezen helyéről. Akik 
itt voltak, bizonyára máskor is fölkeresendik Sión e 
szent helyét. A más napi lapok osztatlan magasztalással 
nyilatkoztak a budapesti első anyaegyházi unitárius is-
teni tiszteletről. 

Az azt követő társas ebéden Trefort miniszter el-
ismerését fejezte ki a mai isteni tisztelet felvilágosult 
vallási iránya felett; üdvözlötte a püspököt és unitáriu-
sokat a kivívott szép sikerért, felhívta a polgármestert, 
hogy annak idejében ne késsenek templomhelyet adni; 
a miniszter is a maga részéről minden lehetőt meg-
teszen, hogy az unitáriusok mielőbb avagy csak egy 
kis saját imaházat építhessenek híveiknek. Ez érzü-
let nyilvánult a főpolgármester, a református superin-
tendens és ágostai hitvallású papok részéről; Ballagi 
és Győry melegen pártolták a miniszter által adott 
eszmét, hozzá sikert kívántak s az unitárius hitrokonokra 
Isten áldását kérték. Az angol és amerikai unitáriusok 
jólléteért áldomáspohart ürített az egész asztalvendégség. 
Igy végződött a szép nap, melynek világossága s er-
kölcsi szépsége legyen állandó s boldogító az unitáriu-
sokra és Magyarországra nézve szívből, őszintén kívánja 

V— 

Észrevéte le i 
a bortfai tótajkű ág. hitv. egyháznak tiszai ág. h. 

ev. egyházkerület rendezeti javaslatára."-

A bártfai tót ajkú ág. h. ev. egyház behatóan, 
részletesen s figyelmesen végig olvasván a fent neve-
zett rendezeti-javaslatot, mély megfontolás s hosszas 
tanácskozás után arra következő észrevételeket terjeszt 
elő az 1881 -ik évi január hó 30-án tartott egyházi 
rendes közgyűlésen hozott egyhangú határozata folytán : 

A) Alt alános kifogások : 
A magyarországi protestáns egyháznak jelenlegi, 

törvény és gyakorlat által biztosított rendszere a füg-
getlen önkormányzat, mely kizár minden külbefolyást, 
kiilbeavatkozast és pressiót minden irányban ; — ennél-
fogva minden egyház függetlenül intézi el saját bel-
ügyeit, nem szükségelvén ebbeli intézkedése — kivéve 
a peres kérdéseket felebbezés esetén — semmiféle fel-
sőbbség jóváhagyását. 

De ezen rendezet — nagy megdöbbenésünkre — 
az autonomicus elveket s rendszert nem csak hogy 
lényegesen megtámadja, hanem egészen megsemmisíti 
elannyira, hogy az egyházak annak értelmében szaba-
don nem választhatnak, önmagok s vagyonuk felett 
nem rendelkezhetnek, anélkül, hogy az egyházi felsőbb-
ség ,ellenőrzés címén® illetéktelenül s kelletlenül be 
ne avatkoznék ; — mar pedig ez nem lenne egyéb az 
áltálunk oly nagy mérvben s joggal utalt és megvetett 
absolutismusnál, melytol minden protestáns ember azon 
tiszta meggyőződés és szilárd elvből idegenkedik s ir-

I tózik, sőt mindenkor és minden erejéből küzdött s küzd 
ellene, mert tudja, hogy a protestántismus éltető eleme, 
sine qua non-ja a szabadság és a szabad önkormány-
zat, melytől, ha megfosztatik, megszűnt életképessége 
s életereje, sőt bátran merjük állítani — megszűnt pro-
testáns lenni. 

Egy másik veszedelmes és megsemmisítő újítás 
azon rendelkezése a , rendezetnek*, mely a stulajdon-
jog* fejezetében (51. pontban) foglaltatik, s mely szerint 
az anya- és leányegyházak minden ingó és ingatlan va-
gyona az egyetemes egyház közvagyonának nyilvánit-
tatik és az egyházmegye feljogosittatik, hogy azt bizo-
nyos esetben zar ala véve annak hovaforditása iránt 
az egyházkerületi gyűlés végérvényesen intézkedjék. 
Eltekintve attól, hogy ezaltal az egyházmegye s kerület 
hatásköre indokolatlanúl és jogtalanul kelletén túl kiter-
jesztetik, — egyúttal azon észjogi s tételes törvények-
ben kifejezést nyert jogelv, hogy ta tulajdonjog azon 

| szabadság, miszerint a tulajdonos a dolog állagával s 
annak hasznával kénye szerint bánhatik, s ezekből min-
den mást kizárhat és hogy ha valamely dolog állagára 
való jog a haszonvételrei joggal ugyanazon egy személy-
ben egyesül, a tulajdonjog teljes és osztatlan és mindez a 
tulajdonos akarata s beleegyezése nélkül sem meg nem 
változtatható, sem meg nem szüntethető* — arcúi üttetik 
s lábbal tiportatik. Ezen rendezeti (51. pontbeli) javasla-
tot mi hatarozottan elvetjük s tiltakozunk ellene, mert 
ezen egyház (s valamennyi más is) sem az egyházme-
gyétől, sem az egyházkerülettől, sem az egyetemes 
egyháztól nem kapott vagyont, ezek tehát semmi jog-
címmel nem bírnak egyházi vagyonunk tulajdonjogára 
s ennek használatára ; nem is bírnak ennélfogva a be-
avatkozás- és bármiféle rendelkezésre a legkisebb jogo-
sultsággal ; mert ezen s a többi egyltáz saját pénzén, sa-
ját tetszése szerint — minden külbefolyas, felsőbb enge-
dély, beavatkozás és helybenhagyás nélkül szerezvén 
összes vagyonát, annak teljes kizárólagos és feltétlen 
magántulajdonosává let t ; ebbeli jogai telekkönyvileg be-
kebeleztettek s mint ilyennek joga is van minden meg-
kérdeztetés nélkül saját vagyonával mindenkor rendel-
kezni s azt tetszése szerint bármikor el is idegeníteni a 
fentebb hivatott jogelvek s autonomicus és tulajdonosi 
jogai alapján. 

Ha ezen két veszélyes újítás : az autonomia s a 
magán tulajdonjog korlátozása, sőt valóságos megszün-
tetése életbe léptettetnék — széttépetnék a protestán-
sokat lelkesítő, összetartó, tettre buzdító s érdeklődésö-
ket fentartó egyházi kapocs és ezzel megöletnék s az 
élők sorából kitöröltetnék idővel maga a protestáns 
egyház is. 

Megemlítjük még, hogy a javaslat egy nem logi-
cai alapon nyugvó, tehát nem igen szerencsés ujitást 
tartalmaz, mely szerint a nőket szavazatképes egyház-
tagoknak nyilvánítja. Már pedig ennek csak azon eset-
ben volna értelme, hahogy a nők egyűttal választha-
tók lennének s minden egyházi hivatalra képesítve s 

82* 



1321 

ennek viselésére feljogosítva lennének. Ezen javaslatot 
is elvetjük. 

Végül megjegyezzük, hogy a hivatalos személyek 
megválasztása tekintetében sincs a javaslatban liberális 
szabadelvűség, a mennyiben az alsóbb rangúak felsőbb 
ellenőrzés s beavatkozás mellett rövid időtartamra vá-
lasztatnak, ellenben a magasabb hivatalok élethossziglan 
töltetnek be. Ezen különbségnek nincs létjoga, — miért 
is azt elvetjük. 

Ezen coordinátió tehát tulajdonképen „subordina-
tió, desorganisatió, desolatió, despotismus, absolutismus* ; 
— melyet az előrebocsátott okokból általánosságban 
és egészben elvetünk, el nem fogadunk és egy uj javas-
lat kidolgozását kívánjuk. 

A javaslat egyes hiányait részletesebben alább 
mutatjuk ki. 

B) Különös kifogások: 
Ad i — 5. pont világosabban fogalmazandó, mert 

nincs praecizirozva a convent (egyházi közgyűlés) és a 
zsinat hatásköre. 

ad 9. Az egyháztagok örökösei azoknak tartozá-
saikért az örökség erejéig legyenek felelősek. 

ad 12. A nők egészen kihagyandók, mert ezen 
rendelkezés zavart idézne elő és mert ellenkezik I. Kor 
14 r. 34—36. versével. 

ad 13. p. a) nem világos, mert nem tudni, mi ér-
tetik a „nyilvános cselekmény® alatt, 

d) a nők hihagyandók (1. 12.) 
ad 15. „a kik közkereset alatt állanak*, jogaiktól 

meg nem fosztandók, mert az egyháznak tagjai min-
denkor megmaradnak és mert alkalom nyújtatnék a 
személyes boszú érvényesítésére. 

„Kikre határozott rossz akarat — rábizonyúlt* ki-
hagyandó, mert az akarat bebizonyithatlan. 

„Ezen ítélet ellen — van felebbezés* kihagyandó 
és ne legyen ezen pontbeli intézkedések ellen felebbezés. 

Az utolsó ponthoz még a közgyűlések határoza-
tait is szabályozókul kell csatolni, — különben ellenkez-
nék a 17. pontbeli rendelkezésekkel. 

ad 20. Nincs értelme, kihagyandó. 
ad 21. Kezelje az anyaegyház, — miért kezelné 

az egyházmegye, ha az egyház kivetési joggal bír ? 
De ellenkezik a 45. § p) ptjával is. 
ad 23. Az első pontból a „templommal (imaház)* 

kihagyandó. A 4-ik pont kihagyandó, mert nincs ér-
telme annak, hogy az altalános egyház-felügyelő jogai 
csorbittassanak. 

Az 5-dik pontból „aránylagos képvíseltetése által* 
kihagyandó. 

ad 24. ne avatkozzék az egyházmegye, mert ez 
megsértése az autonómiának. 

ad 25. Ellenkezik az 1790/1 26. törvénycikkel. 
ad 27. Az i-ső ptból kihagyandó „az egyházke-

rület által el van ismerve.* Legyen úgy, mint eddig 
erre az egyházmegye feljogosítva, különben kinevezéssé 
fajulna. 

f) a közegyház definiálandó. 
ad 29. A nők és az utolsó pont kihagyandók. 
ad 32. a) „két* helyett elég „egy.* 
ad 33. e) „kivétel nélkül* helyett álljon „rend-

szerint.* 
h) kihagyandó, mert az autonómiával ellenkezik. 
ad 34. a) legyen életfogytiglan ; minek az éven-

kénti választás, ha elmozdíthatók ; — ez által csak az 
egyenetlenség magva hintetnék el. 

b) nem a lélek-, hanem a lelkész-szám legyen a 
mérvadó. 

c) értelem nélküli korlátozás. 
h) az egyházmegye ne avatkozzék; .— a java-

dalmak le ne szállíttathassanak. 
ad 35. Az egyházmegye ne avatkozzék a válasz-

tásba, mert ezáltal megöli az autonomiát. 
c) elég egy közös megbízás. 
d) ellenkezik a 34. §-al és megsérti az auto-

nomiát. 
e) az egyházi számadások- és vagyonba az egy-

házmegye ne avatkozzék, mert ez az autonmiát meg-
semmisítő absolutisticus centralizatió lenne. 

ad 36 Falusi egyházaknál kivihetetlen. 
ad 37. Az 5-dik pontból „a helyi szabályok ér-

telmében vagy* kihagyandó. 
ad 45. a) ne adassék a tanácsgyűléshez; ezen §. 

hosszadalmassága miatt maradjon ki. 
e) kimaradjon s utasittassék az iskolaszékhez, a 

hová törvény szerint tartozik. 
p) ellenkezik a 21. §-al, lásd ottani ellenvetésünket, 
r) utalandó a közgyűléshez; minek annyi fórum 

felállítása ? 
48. ellenkezik a 34. §-al, maradjon ki a 2-dik pont, 

lásd a 34 § a)-t. 
51. A vagyon minden speciális egyház tulajdona 

és nem lehet az egyetemes egyháznak közvagyona. 
Elvetendő, mert katholikus episcopalis rendszer behoza-
talát célozza és mert jogtalanul meg akarja szüntetni 
törvényellenes módon a magán tulajdonjogot. 

52. A vagyonelhelyezés módjának a lélekszám-
tóli feltételezésének értelme nincs. Mondassék ki, hogy 
a kezelők az elhelyezés- és behajthatóságért vagyonilag 
felelősek. 

Az utolsó pont kimaradjon. 

58. Maradjon k i ; mert ad inpossibilia nemo obli-
gatur. 

59. Legyen általános kezelési szabályzat az egész 
kerületben az egyöntetűség okából ; — állapítsa meg 
azt ezen rendezet. 

62. lásd a 34 §. a) és b) kifogásokat. 
64. Az utasítás maradjon el, mert sokszor a jót 

a jobb meggyőződés ellenére is meg kellene buktatni; 
de az utasításnak nincs is értelme, mert célszerűbb s 
olcsóbb az Írásbeli üzenet. 

68. A 2-ik pontból — „és az anya s leányegyhá-



De nem is helyes a szorzótársaknak ez az elnevezése : 
tényező. Szerintem ez a szó: tényező, — csak egyenlő 
szorzók kifejezésére használható, (pl. 16. — 2 X 2 X 2 X 2 ) 
s reá majd csak a hatványozás tanításánál lesz szük-
ség. Most elégedjünk meg e kifejezéssel: szorzó. 

, Osztani annyit tesz, mint két szám szorzatából és 
e számok egyikéből a másikat keresni. ' Igy adja az 
osztás fogalmát M. ur, a 19-ik §-ban. 

Nézzük, nyomain e vak vezetőnek, nem esik-e ve-
rembe a gyermek? Feladat : 8-at oszsz el 2-vel. A gyer-
mek mondja a definíciót s annak alapján igy folytatja 
tovább : itt két szám van, t. i. a 8 és a 2. Ha e két 
szám szorzatából (16) s e számok egyikéből, t. i. a 8-
ból, keresem a másikat, — lesz az eredmény: 8. Tehát 
8 osztva kettővel annyi mint 2 vagy 8. Hoc erat demon-
strandum ! I Ez aztán csakugyan monstrum terméke egy 
minden áron filozofálni akaró számtudománynak. A számtan 
nem filozofia. Nem kell számtanban a meghatározások-
ért nagy fejtöréssel bölcselkedni. Szerintem sokkal he-
lyesebb egyszerűen megmutatni azt, hogy miképen kell 
végrehajtani az osztás műveletét s ekkor ezt mondani: 
mikor osztok, azt keresem, hogy egy adott szám hány-
szor foglaltatik egy másik adott számban — vagy ezt : 
osztani annyit tesz, mint azt keresni, hogy egy adott szám 
hányszor foglaltatik egy másik adott számban 

Ne vélje azonban M. ur, hogy én talán nem is 
sejtem azt a mély bölcseséget, amit az ő definíciója rej-
teget. Értem én azt, — de ilyen bölcseségre nem kívá-
nom tanítani a gyermeket. Tudom én azt, hogy mikor 
ez mondatik : „két szám szorzatából* — itt a két szám 
alatt nem adott két számot kell érteni, — hanem az 
egyik szám az osztó, a másik pedig az osztás eredménye 
vagyis a hanyados. Azt is tudom, hogy mikor ez mon-
datik : , e számok egyikéből a másikat keresni*, — ez 
a másik szám nem más, hanem az osztandó. 

Igy lenne tehát, különösebb s nagy kerülő utakon 
keresztül hajtott magyarázat nélkül, a M. ur definíciója: 
osztani annyit tesz, mint az osztó és hanyados szorza-
tából és az osztóból az osztandót keresni. De higye meg, 
így is nehéz ezt a gyermekkel megértetni, vagyis ugy 
van a dolog, hogy ha megértetjük is ezt a gyermekkel 
s ha ma el tudja is helyesen mondani : holnap már ösz-
szezavarja. Probatum est ! 

Szívesen kérem azért M. urat, hogy vesse ki e 
definíciót számtanából, ha még 4-ik kiadást ér az. 

Addig pedig, mig olyan definíciók lesznek a M. 
ur számtanában, amelyeket javítani kell, — nem fogad-
hatom el számtanát kézi könyvül. Jobb semmi kézi könyv 
mint olyan, amelynek definíciói, ugy amint adva van-
nak, használhatatlanok. Vájjon, mikor én mint tanár, a 
kézikönyv definícióit javítgatom s a kijavított definíció-
kat a gyermekkel leiratom, — nem igy gondolkozik-e 
a gyermek : ha a kézikönyv meghatározásait nem hasz-
náljuk, mert azok helyett másokat irat velem tanárom, 
— nein okosabb volna-e meg se venni ezt a kézikönyvet ? 

j A gyermeknek is van józan okoskodása. És ez bizo-
nyára ilyen. 

Ha már osztani tud a gyermek, szükséges, hogy 
megértse, miszerint a hanyados és osztó szorzata az 
osztandót adja ; valamint azt is, hogy ha az osztandót 
a hanyadossal osztjuk, eredményül az osztót nyerjük. 

Én, ha már másként nem lehetne, a hanyados e 
tulajdonságára fektetném a súlyt akkor, mikor az osztás 
fogalmát adnám. Az igy szerkesztett definíciót biztosan 
megértené a gyermek ; pl. osztani annyit tesz, mint olyan 
számot keresni, melynek az osztóvali szorzata az osztan-
dót adja, — és: osztani annyit tesz, mint olyan számot 
keresni, melylyel az osztandót ha osztom : eredményül 
az osztót kapom. 

M. ur az osztót mértéknek is nevezi. Ezt az elne-
vezést sem tartom helyesnek. Mérték alatt egészen mást 
értünk közönségesen; hogy mit : azt tudja nemcsak a 
szabó- és csizmadiamester, hanem a gyermek is. Minek 
tehát megint ugyanazon egy fogalom kifejezésére két 
szót használni ? Ez csak zavart okoz. 

„Az összetett szám minden tényezőjének többszö-
röse és viszont minden tényező az összetett számnak 
mértéke.* Ez a magyarázatul szolgáló kifejezés a 36-ik 
§-ban jön elő. 

Ha ezt kellőleg megvilágosítja a tanár, — nem 
állítom, hogy érthetetlen ez a gyermek előtt. Megérti ezt, 
igenis, a gyermek s el is tudja mondani. De annyira 
szokatlanul hangzik ez a beszéd, annyira complicált ez 
a szerkezet, hogy nagy ember könnyen összezavarja, ha 
csak különösen nem ügyel akkor, mikor ezt igy szóról-
szóra akarja elmondani. Pedig ezt csakis szórói-szóra 
lehet és kell elmondani. En tehát ezt is egyszerűbben 
és világosabban szeretném kifejezni, — és pedig így : 
az összetett szám minden szorzóját lehet ugy szorozni, 
hogy szorzatul az összetett számot kapjuk; és : az össze-
tett számot minden szorzójával lehet maradék nélkül 
osztani. Pl. 3 0 = 2 X 3 X 5 - Itt, ha a kettőt 15-tel, a 3-at 
10-zel és az 5-öt 6-tal szorzom : a szorzat mind a három 
esetben 30 lesz. Az is igaz, hogy a 30-at 2-vel, 3-mal 
és 5-tel lehet maradék nélkül osztani. Ez igy annyira 
egyszerű és világos, hogy a gyenge tehetségű gyermek 
is könnyen megérti s nemcsak ma, de bármikor is el-
mondja azt, minden fennakadás nélkül. 

Én tehát azt nem helyeslem, hogy a szorzatot 
többszörösnek nevezi M. ur. Minthogy mind a két szó 
ugyanazon fogalmat fejezi ki : Minek ugyanazon egy 
fogalom kifejezésére két szót használni ? Ez a gyermeket 
rendesen megzavarja. 

.Minden összetett szám legalább két tényezőra 
bontható, tehát legalább két szám által osztható. Ha 
valamely szám két vagy több számmal osztható, akkor 
az első szám az utóbbiak mindegyikének többszöröse, — 
ezért közös többszörösüknek nevezzük.* Ez áll a 38-ik 
§-ban. 

E meghatározás betanulása is nagy erőfeszítésbe 
kerül s nem könnyen marad meg a gyenge gyermeki 
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emlékező tehetség tárházában. Lehet ezt igy is mondani: 
minden összetett szám legalább 2 szorzóra bontható, te-
hát legalább is 2 számmal osztható maradék nélkül. Az 
összetett szám : szorzata mindazon szamoknak, amelyekkel 
maradék nélkül osztható, — ezért az összetett számot 
ezen számok közös szorzatának nevezzük 

, K é t vagy több számnak (minek az a : nak ?) közös 
mértéke egyszersmind ezen (elég volna igy : e) számok 
összegének közös (?) mértéke.4 

(Vége következik.) 

B E L F O L D . 

Az unitáriusok anyaegyházzá alakulásának 
ünnepélye Budapesten. 

Az utóbbi kolozsvári unitárius zsinati főtanács hely-
benhagyta az itteni fiókegyháznak anyaegyházzá szervez-
kedését ; az a fővárosi hatóságnak bejelentetvén : tudo-
másul vétetett. October 2-án a rendes pappá választott 
thordai tanár Derzsi Károly az ágostai hitvallásuak Deák-
téren levő nagy dísztermében d. e. 10 órakor beköszön-
tött, a püspök Ferencz József ur hozzá buzdító és irányt 
mutató beszédet tartott, s a híveknek az így beigtatott 
pap és thordai lelkész Albert János az uri Szent vacso-
rát kiszolgáltatta. A hallgatóság háromszáz lehetett, köz-
ben harmónium kíséretében egyházi karének volt, mit 
a budai polgári tanítóképezde ifjúsága kitűnő műérte-
lemmel végzett ; a mint megszámithattuk, 44 férfi egyén 
élt a szent vacsorával és 27 nő, előbb a férfiak, aztán 
a nők járulván az ur asztalához. 

Jelen voltak az istenitiszteleten cultuszminiszter 
Trefort Ágoston, államtitkár Tanárky Gedeon, Szalay 
Imre osztálytanácsos, alsóházi alelnök Szontagh Pál, kép-
viselő Hegedűs Sándor, Ferenczi Miklós és többek, Török 
Pál református superintendens, Ballagi Mór, Gyory Vil-
mos ágostai hitvallású lelkész, Magyarevics görög-keleti 
szertartású lelkész, nem-unitáriusok; az unitáriusok közül 
Hajós János és Bedő Albert miniszteri tanácsosok, Buzo-
gány Aron osztálytanácsos, Sebes Pál titkár, Székely Elek, 
Gál Jenő és ifjabb Dániel Gábor képviselők, Székely 
Ferenc al-államügyész, Hatála Péter egyetemi tanár, 
Thorda képviselői Veres Dénes alispan, Szigethy Sándor 
város hadnagya s többen. 

Az istenitiszteletet a rendes lelkész kezdette meg 
egy emelkedett szellemű s áhítatos imával, mélyen meg-
indítva a szíveket, s igaz keresztényi buzgóságra han-
golva a leghidegebb lelkeket is. Oly szívreható, oly ma-
gasztos volt ez ima — azt mondotta minden, aki jelen 
volt, — hogy soha meghatóbbat, szebbet s istenhez illőb-
bet nem hallottak. 

Hasonló volt az egyházi beszéd. Az én igémet adom 
a te szádba — ez volt az alapeszme. 

A gyönyörű organumú, papiasan nemes külsőjü, 

fellengő képzelemmel áldott s ragyogó irályu szónok, a ki 
filosofusi szellemével roppant theologiai ó-és újkori klassi-
kus ismereteket, komoly magatartással egyszerűen mél-
tóságos előadást egyesít, hallgatóit álmélkodásra birta s 
szónoklatánnk tüze és ereje által egészen magával ra-
gadva, szivöket és érzéseiket meghódította. 

P! beszéd szónokot mint egy eredeti gondolkozó 
észt és tehetséget tünteti fel. O minden korok és népek 
vallásos elveit s rendszerét ismeri. A miliószor váriált, 
feldolgozott t á rgya t : istent, vallást, egyházat, a pap 
társadalmi állását s missióját egészen ujan, eredetileg, 
s oly filosofiai szellemben fogja fel és lattatja hallgatói-
val, hogy az ember egészen vele együtt érez, elanda-
lódik ragyogó fantaziája játszi ide-oda csapongásán, föl-
száll az eszmék tisztult regiójába, vagy elmerül a legszen-
tebb érzelmek árjában, midőn a vallás hasznát, az isten-
eszme fönségét s a szeretet istenhez szóló tulajdonát va-
rázshatalmu beszédével festi. 

Aztán az a szívről szakadt magyar nyelv, az a tiszta 
és ékes irály, ez mindent feljül mul, mindent meghó-
dít, betölti a szívet, igaz örömmel s mikor a beszédnek 
vége, a szellemi gyönyör édes árjában látszik bele rin-
gatni lényedet. 

Derzsi imája és beszéde egy classicus műremek. 
Majd meglatja az irodalom, mert kinyomatása mind há-
rom beszédnek el van határozva. 

A püspöki allocutióról rövidebben szólok. P'erencz 
József szónoklatát s műveit ismeri az egész haza. Mind-
járt 25 éve már, hogy ő papi koszorúit mindegyre ujak-
kal szaporítja. Most is szerzett egyet homlokára. Az 
unitárius hitvallás egykori virágzását s későbbi tragikus 
sorsát érintette, megmutatta a különbséget az unitárius 
és más vallások között oly világosan, hogy mindenki 
megérthette, de senki sem kárhoztatta. Kimutatta, hogy 
e vallás jogosult, itt a fővárosban szükséges, isten dicső-
ségére és a hazára nézve hasznos. Ferencz József szó-
noklatát a formai egyszerűség és a gondolatok fenkölt-
sége jellemzi. O filosofiailag elemez, melegen érez, de 
hidegen okoskodik, higgadtan érvel, az ellenvetéseket meg-
cáfolja, példákkal világosit, hasonlatokban szerez védo-
kokat, végre teljesen meggyőz s akaratára bir. 

P'erencz József püspök szerencsés szónok. A ter-
mészet megáldotta igazi papi külsővel, ritka beszélő or-
gánummal, szorgalma s erős esze ismeretekkel, szelid 
modora megnyerte a szíveket, sikerei népszerűvé tették, 
közügyszeretete, hitvallásának buzgó felfogása s önfelál-
dozólag teljesítése a papi pálya mintaképévé tette. Ma 
mind e jó véleményeket megerősítette maga felől. Az 
unitárius egyház szerencsésnek mondhatja magát, hogy 
főpásztora ily kitűnő férfi s ily igaz papi jellem. 

Az agendát mondó Albert Jánost rekedtsége gá-
tolta régi ereje kitüntetésében. Müve alapos, az uri 
vacsoráról felfogása s képei vonzók, előadása kissé 
vontató, de nem hatás nélküli. Szépen egészítette ő 
ki az istenitisztelet ünnepélyének sorát. 

A közönség teljesen megnyugtatva szivében és 
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Azon t. előfizetőink, kiknek előiizetésök 
lejárt, annak megújítására felkéretnek. 

História est vitae magistra. 
Egy futó pillantás a keresztyén vallástu-

domány történelmére azon meggyőződéshez ve-
zet bennünket, hogy minden theologiai disciplina 
között legrégibb a gyakorlati theologia. Az exe-
getikai, históriai és a rendszeres theologia böl-
csőjükben sem feküdtek még, midőn a gyakorlati 
theologia első művei, — az uj szövetségi pásztori 
levelek már meg voltak írva és arról gondoskod-
tak, hogy a keresztyén vallás szolgái — mint Pal-
mer mondja — „Jézus Krisztus nevében lelkeket 
hódítani tudjanak Isten országéinak". Miután pedig 
a keresztyén vallás minden korban más mivelt-
ségi nézetirányokkal és lelki igényekkel találko-
zott, azok, kik tudták, hogy Jézus tana nem holt 
betű, hanem lélek és élet, Isten országának fej-
lesztése és felvirágoztatása erdekében, mindenkor 
híven fáradoztak, hogy ama tudás és képesség, 
t. i. lelkeket hódítani — minél nagyobb tökély-
ben sajátíttassák el azokkal, kikre a keresztyén 
egyház terjesztése és fejlesztése bízatott. Tenger-
nyi irodalom az, mely az idők folyamában e fára-
dozás terén támadott . Tájékoztató áttekintés ked-
veért csak a főbbeket az idevágó művekből bá-
torkodom felemlíteni. A ̂ Sacerdotio^-ról ír tak: 
Tertullian, Cyprian, Chrysostomus, Ambrosius: 
j H e officiis ministrorum libri III., Augustin : ^De 
doctrina Christiana.*, Nagy Eeo (f 461) , D e pas-
torali cura.*, Nagy-Gergely (f 604) ^Liber pas-
toralis curae ad Joannem, Ravennae episcopum.*, 
Hispaliai Isidor (1636) >Epistola ad Ludifredum 
de sacerdotum in ecclesia officia." A középkor-
ban a clericusok képeztetésénél elsőrangú vezér-
könyv volt Maurus Rhabanusnak „de institutione 
clericorum" című műve. A reformatióval a gya-

lé-korlati theologia egészen más ösvényre 
pet t ; más célok elérése után törekedvén, más 
szellemben lett szerkesztve. A clerus-képzés kivá-
lólag prédikátor- és lelkipásztor képzéssé vált. 
Legelső, ki ez irányban tevékeny volt, Porta 
Conrad (f 1585), tőle megjelent: „Pastorale Lu-
theri" című könyv, melyben Luther idevonatkozó 
utasitásai össze vannak gyűjtve. E könyvnek tar-
talma bővitve és átdolgozva 1826-ban adatott ki 
Gessert F.-től ezen cím alatt : „Das evangelische 
Pfarramt nach Luthers Ansichten". Porta Conrad 
idejétől a „Pastoraleu megnevezés, melyet Sarce-
rius Erasmus is — 1562 — használt, csekély 
változások mellett más művekre is ment át. Igy 
például van Ouenstedttől és Hartmann I. L.-tól: 
.,Ethica pastoralis" 1678 és 1708., Kortholttól: 
„Pastor fidelis' 1698. Spener a praktika theolo-
gia terén uj lendületet, uj irányt idéz elő; tőle 
megjelent:, „Pia desideria." Csakhamar követi őt 
Franké A. H. az ő : „Monita pastoralis" című 
művével 1712-ben. Legkedveltebb művek azonban 
egészen a 18-ik század végéig e terén a követ-
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kezők voltak: Mígiustól: „Meletemata sacra -de 
officio pastoris evangelici'' r 747 ; BeylinginsióX : 
„Institutiones prudentiae pastoralis" 1 768 ; Roques 
Pétertől" „Pasteur evangelique" 1723., melyekhez 
kisebb nagyobb mértékben Mosheim, Töllner, Ro-
senmüller, Seiler és Pfeifer művei is csatolhatok. 
Általában ezen időtájban, sőt egészen századunk 
első négy tizedének végéig az idevágó, különféle 
irányú művek őzönként lepték el az egyháziro-
dalmi tért. Spalding, e tekintetben is kora szelle-
mének akarván hódolni, 1772-ben kiadta: „Nutz-
barkeit des Predigeramts" című munkáját, mely-
ben a gyakorlati theologia főfeladatának azt tartja, 
hogy tanulmányozása által minden pap ügyes és 
hasznos vallástanitóvá váljék, ki a népet felvilá-
gositsa. Gráffe száraz formalizmusba esett, mert 
itt is Kantot akarta követni. Azon eszmék, me-
lyeket e tekintetben I Ierder oly elragadó szép-



séggel ecsetelt, ily harcosok mellett egészen hát-
térbe szoríttattak. Nem is csoda, ki lett volna ké-
pes a leghelyesebbet választani, midőn a ne-
vezetteken kivül találkozott m é g : Danz, Gaupp, 
Haas, Gráf, Köster, Kaiser; későbben Nitsch, Eb-
rard és mások munkáival? Igaz, Niemeyer e nagy 
sereg dacára huzamosb ideig a főirányadó volt, 
ámbár sokan vagy Schlegelt követték, ki az üd-
vözülés előmozdítását hangoztatta, vagy Schwar-
zot, ki kizárólagosan a bibliai álláspontot foglalta 
el. Örvendetes lendületet idezett elő Schleierma-
cher tudományos és rendszeres fellépése, melynek 
következtében csakhamar napvilágot látott Hüffel 
Lajosnak: „Über das Wesen und den Beruf des 
evangelisch-christlichen Geistlichen" című igen 
becses műve, mely minden papi könyvtár díszére 
szolgálhat. Eredeti a maga nemében H a r m s ; ő 
minden egyes esetben gyakorlati szempontból in-
dul ki és a legközelebbi viszonyok reá nézve első 
sorban döntők. Palmer is be\allja, hogy Harms-
tól két dolgot tanult; először, hogy dacára azon 
általánosságnak, melylyel a gyakorlati theologia 
tárgyai fejtegetendők, mégsem helyes, azon pro-
vinciális talajt, melyen hivataloskodunk, megta-
gadni ; másodszor, hogy leghelyesebben járunk 
el, ha a practica theologiát könnyű és érthető 
nyelven adjuk elő és minden tudományos ho-
mályt kerülünk. Harmst kiegészíti a tiszta, specu-
lativ Marheineke, de a kettőnek nézeteit közve-
títő híd nehezen lelhető fel. A legutolsó két év-
tizedünkben a gyakorlati theologia terén irányadó 
volt Palmer műve, mely most is domináló szere-
pet visz. Legújabb és nagyobb terjedelmű ide-
vágó m ű : van-Ovsterzeetől van, mely, Matthiau 
A. es Petri A. által németre fordítva ezen cím alatt 
jelent meg : „Ein Handbuch für junge Theologen" 
1878. Heilbronn. 

Nemde, óriási szorgalomról és fáradozásról 
tesz tanubizonságot ezen futólagos pillantás is, 
melyet a gyakorlati theologia irodalmára ve-
tettem ? 

Igen, de mi okból hordtam én össze a száraz 
idézéseknek e halmazát, melyet elvégre, ha kedve 
van, valamelyik idevonatkozó munkából mindenki 
kiolvashat ? 

Bátor voltam ezt tenni mindenek előtt azért, 
hogy a történelem fonalán kimutassam, miszerint 
az egyházi élet megőrzésére és fejlesztésére nézve 
minden theologiai disciplina között legfontosabb 
a gyakorlati theologia. Már Haberlein azt emígy 
definiálja: „Quod sít habitus animi dívínitus datus, 
ministrum ecclesiae informans, qua ratione officio 
suo sacro rite defungi queat, ad promovendam 
auditorum salutem et divini nominis glóriám." 
Vinet pedig róla eme nézetben van : C'est l'art 
aprés la science, ou la science se resolvant en 

art. C'est l'art d'appliquer utilement dans le mi-
nistére les connaissances acquises dans les trois 
autres domaines, purement scientifiques, de la 
theologie." Hozzáteszem még Elvárd felfogását, 
ki azt ta r t ja : „Die praktische Theologie ist beim 
Lichte besehen nicht ein Wissev, sonderen ein 
Können, nicht eine Wksmschaft, sonderen eine 
Kur.st, in welcher die gewonnene theologische 
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Erkenntniss praktisch wird, in welcher sie eine 
praktische Anwendung erleidet." Nyilván való, 
hogy mind ezen nyilatkozatok abban megegyez-
nek, miszerint a gyakorlati theologia minket az 
egyházi élet fejlesztésére, az Isten országának 
terjesztésére képesít, még pedig oly mértékben, 
hogy e képességet a magasztos cél érdekében 
minden körülmény közt érvényesíteni tudjuk. Le-
hetünk mi bármily lángeszű tudósok az exege-
tika, történelmi vagy a rendszeres theologia tárgya-
iban, mind keveset ér, ha mi az azokban foglalt esz-
méket és igazságokat az életbe átplántálni nem tud-
juk, az emberek vallási igényeit ki nem elégítjük 
és egyházi életükön nem lendítünk. 

Bátorkodtam továbbá a lenti számos idézé-
sekkel élni azon okból, hogy feltüntessem, misze-
rint a gyakorlati theologia bár általában az egész 
keresztyén egyház életére vonatkozik, mindig gon-
dos tekintettel van azon kisebb körre, nemzetre 
vagy országra, melynek határán belől az illető 
szerzője élt, működött és tanított az egyház szol-
gálatában. Palmer, midőn magát Harmssal párhu-
zamba teszi, ezt mondja : „Wie Jenem die schles-
wig-holsteinischen Verháltnisse überall das Náchste 
sind, das ihm vor Augen liegt, so mir die schwa-
bischen". . . . 

És ezzel azon ponthoz értem, mely végett 
a sok idézéshez folyamodtam, hogy eszünkbe jut-
tassam azon igazságot, mely emez elmefuttatásom-
nak feliratul szolgál, t. i. >>História est vitae ma-
gistraEgyházi lapjainkban évek óta keserű 
panaszok vannak napirenden a felett, hogy egy-
házi életünk hanyatlik, hogy ennek oka fiata-
labb papinemzedékünk, mely a mai vallásos igé-
nyeket kielégíteni, a magyarhoni protestáns egyház 
szükségeinek megfelelni nem képes. Sokan állítják, 
hogy ez egyrészt onnan van, mert theologusaink 
gyakorlati látköre nagyon szűk; azon kerület 
particularis szelleme lakozik bennök, melynek inté-
zetében nevelkedtek; vagy lelkész hivatási ábránd-
jok nagyon tág, mert külföldi egyetemeken jár-
ván, oly nézetekkel térnek haza, melyek egyhá-
zunk keretébe nem férnek. Ki lett emelve, hogy 
mindkét körülménynek következményei hazai egy-
házunkra károsak; egyrészt annak körén belül 
a particularismust ápolják és az egyházegyetem 
egyöntetű kiépítését gátol ják; másrészt, nem is-
mervén vagy ignorálván egyházunk hivatását e 



hazában, kifelé gravitáló óhajokat ébresztenek és 
szítanak, miáltal egyházunk megfosztatik azon 
szerepléstől, melyet a politikai és társadalmi téren 
teljesíteni joga és tiszte volna. 

Miután ily és hasonló panaszok hovatovább 
hangosabbak lettek, az általok jelzett bajok or-
voslására óv- és gyógyszerek is lettek keresve 
és ajánlva. Számosan abban állapodtak meg, hogy 
a jelen viszonyokon ugyan rögtön változtatni ne-
héz, de a jövőn igenis segiteni lehet, még pedig 
egy egyetemes theologia felállításával, melyben 
majdan találkozik a leendő papi nemzedék dunán-
innenről és dunántulról, a tiszai kerületből ugy, 
mint a bányaiból. Itt aztán egymáshoz simulhat-
nak szívek és szellemek, kezet szoríthatnak a ke-
rületek separatistikus korlátainak lerombolására 
és a magyarhoni ág. hitv. evang. egyetemes egy-
ház gyakorlati szolgálatába. Az igy megindított 
actiót — mint tudva van, — csakhamar magukévá 
tették a kerületek és az egyetemes gyűlés, s most 
közel állunk az annyira óhajtott célhoz; küszöbén 
állunk az egyetemes theologiai akadémia felál 
litásának. 

Ugyan nem Budapesten, mint azt szivem 
sugallata óhajtotta, mert efféle óhajtás egy jó 
barátom és paptársam szerint csak a távol jövő-
nek zenéje; nem! hanem Pozsonyban. Előttem 
fekszik az e fontos tárgyban folyó évi julius hó 
6. és 7-én létre jöt t új kiegyezés, melynek zára-
déka igy hangzik: , M i u t á n a pozsonyi egyházzal 
sikerült a kiegyezés, a bizottság ennek elfogadását s 
az ügynek végleges elintézését az eggetemes gyűlésnek 
melegen ajánlja* 

Bizonyos, hogy csekélységem az egyetemes 
gyűlés intentióit nem ismerheti, de bizonyos az 
is, hogy a szerződő kerületek nincsenek egy vé-
leményben. Tudomásom szerint a tiszai kerület 
például elfogadja a kiegyezést akkor, ha i. a 
Reischel-féle alapítvány a végrendelethez hiven 
egyetemesnek mondatik ki; 2. a pozsonyi egy-
ház által természetben adandó tanárt az egyete-
mes tanács választandja; 3. a jótékonyságot nem 
aSchulsenat, hanem a k i s bizottság gyakorolandja; 
4. az akadémia Pozsonyban megszűnte esetén 
az akadémia tulajdonában volt könyvtár, tanesz-
közök az egyetemes gyűlésnek visszaadatnak és 
5. ha az egyetem előzőleg az emlékirat 15 pontja 
a, b, c, alatt felvetett kérdésekre szabályzatot 
kidolgoztat s a kerületek hozzájárulásával megál-
lapít. € 

Azt, hogy követelni fog-e az egyetemes 
gyűlés annyi változást és Pozsony hajlandó lesz-e 
annyit tágítani, szintén nem sejthetem, mert tudom, 
hogyha egyszer belemerültünk valamely kedvenc 
eszmébe, abból egy könnyen ki nem bontakozunk. 
Mind azáltal lelkemet azon édes remény hatja 

át, miszerint az egyetemes gyűlés, midőn dön-
tendő lesz ily felette fontos ügy felett, szeme 
előtt tartandja azon figyelmeztetést, mely ez elme-
futtatásom élén áll, t. i. j,História est vitae ma-
gistraés a kiegyezést már azért nem fogja 
magáévá tenni egész terjedelmében, mert a 7-ik 
pontjának zárjel közzé szoritott 1. alpontja emigy 
hangzik: > A z egyetemes bizottság az eggetemes 
közgyűlésnek ajánlja a pozsonyi ág. hitv. evang. 
egyház 1875 évi január 21-én és 1878 september 
8-án tett azon Ígéretének értékesítését, liogy a po-
zsonyi ág. hitv. ev. magyar-tót lelkészt a 
gyakorlati theologia rendes tanárául alkal-
mazza.* 

Eme pontnak elfogadása annyit jelentene, 
mint a theologiának az egyházi életre legfonto-
sabb szakát egészen a véletlenre bízni, és mind-
azon reményeket, melyek a felállítandó akadémiá-
ban nevelendő papinemzédekhez füzünk, csirájá-
ban elfojtani és a felállítandó akadémia alapköve 
alá eltemetni. Mert a gyakorlati tanszék koránt-
sem tekintendő helyesen betöltöttnek akkor, ha 
az illető a theologiai irodalom e tág és termé-
keire nézve dúsgazdag terén elég tájékozottság-
gal bir, szükséges, hogy a távol vagy közelebb 
időkben idegen külföldi talajon származott és ál-
tala szerzett ide vágó ismereteket át tudja alakí-
tani egy viszonyainknak, népünk igényeinek meg-
felelő, valóságos magyarhoni ág. hitvallású evang. 
gyakorlati theologiává. Hogy a legcsekélyebb-
nek látszót érintsem, a kerületekben divó külön-
léle istentiszteleti formákat tökéletesen ismernie 
kell, hogy azokból tudományos objectivitással és 
gyakorlati tapasztalattal oly formát teremtsen és 
adjon elő, mely az istentiszteletnek a kor igényeit 
kielégítő egyöntetűségét elvalahára érvényesíteni 
képes legyen. Ha valahol, a gyakorlati theologia 
tanszékén az egyoldalú tanerő, bár mily nagy is 
legyen elméleti tudományossága, alkalmatlan. A 
gyakorlati theologia tanára legyen tudós és szó-
nok, tanár és pap, tanitó és nevelő egész szen-

j vedélyteljes hajlammal. 

Biztosithat-e minket Pozsony, hogy magyar-
tót lelkésze minden időben ily férfiú lesz? Ha csak 
a jelen volna tekintetbe veendő, akkor, legalább 
magam részéről egész örömmel és bizodalommal 
tenném le a gyakorlati theologia tánárságát a 
most hivatalban álló pozsonyi magyar-tót lelkész 
ur kezeibe, lelkemben meglevén győződve, hogy 
jobb erőt kivánnunk sem lehet. De midőn egy 
oly intézet, minőnek az egyetemes theologiai aka-
démiát lenni óhajtják, felállításáról és berendezé-
sésől van szó, nem a pillanatról, hanem a belát-
hatlan jövőről akarunk gondoskodni s ezt tevén, 
leghelyesebben és legbiztosabban járunk el, ha a 
történelem intéseit figyelembe vesszük, mert, 



„história est vitae magistraJót k iván t e h á t a ti-
szai ke rü le t , m időn óha j t j a , h o g y a p r a k t i k a theo-
logia t a n á r á t az e g y e t e m e s t a n á c s válassza, és az 
e g y e t e m e s g y ű l é s ezen fe l té te l t b i z o n y o s a n m a g á -
évá f o g j a tenni . 

Mielőt t ez a l k a l o m m a l b u c s u t v e n n é k a tisz-
te l t o lvasótó l , me l l ékesen ér in tem, h o g y a k i e g y e -
zésben megá l l ap i t o t t c íme is az a k a d é m i á n a k megvá l -
t o z t a t a n d ó volna . A v a g y , midőn va lak i ezt o l v a s s a : 
„A magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyház pozsonyi 
theologiai akadémiájanem-e l ebben fel a j k a i r a aka-
ra t l anu l azon k é r d é s : van-e v a g y lesz-e a m a g y a r -
honi ág . hitv. ev. e g y h á z n a k m é g m á s h o l is e g y 
e g y e t e m e s theo log ia i a k a d é m i á j a ? H a m á s o k b ó l 
n e m is, l e g a l á b b a j o b b h a n g z á s k e d v e é r t óha j -
t a n d ó , h o g y a cím v á l t o z t a s s é k m e g e m i g y : ,,A 
magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyház theologiai 
akadémiája Pozsonyban." Igy l e g a l á b b n e m lehe t 
s e n k i s e m k é t s é g b e n a felett , k ié t u l a j d o n k é p e n 
ezen intézet , az e g y e t e m e s e g y h á z é - e , v a g y Po-
z s o n y é ? 

S m o s t azon f o r r ó ó h a j t á s s a l f e j ezem b e sze-
r é n y e l m e f u t t a t á s o m a t , h o g y az a k a d é m i a minél 
e l ébb l é t r e jö j jön e g y h á z u n k á l d á s á r a s a l egké -
s ő b b u t ó d a i n k e lőt t is t a n ú b i z o n y s á g o t t e g y e n 
arról , miszer in t a m a g y a r h o n i ág . hitv. e v a n g . 
e g y h á z m i n d e n k o r , m inden t e k i n t e t b e n h iva t á sáh o z 
híven, m é l t ó s á g á h o z illően j á r t e l ; miszer int a 
l e g n a g y o b b k ü z d e l m e k és s z e n v e d é s e k k ö z ö t t 
m e g f e s z í t e t t e rőve l t ö r e k e d e t t oly s z o l g á k a t ne -
velni az ur o r s z á g á n a k kik e v a n g é l i u m á t t iszta o > o 
k i f e j ezés re j u t t a t n i a h ívek é l e t é b e n l e g s z e n t e b b 
f e l a d a t u k n a k t e k i n t e t t é k ; miszer int d r á g a hazánk 
e g y h á z u n k n a k is köszöni azon m e g b e c s ü l h e t e t l e n 
á ldás t , h o g y h a t á r a i n belül m inden t á m a d á s o k és 
ü ldözések d a c á r a a le lki ismeret i és a po lgá r i sza-
b a d s á g m é g é r v é n y b e n v a n ; szóval a fe lá l l í tandó 
t h e o l o g i a u t ó d a i n k szemei e lő t t l egyen a m a dicső 
emlékünk , m e l y n e k h o m l o k z a t á n há lá s ö r ö m m e l 
o lva shas sák , h o g y : , ,Histór ia est vitae magistra11! 

Bierbrunner Gusztáv. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

— 14. közlemény. — 

164) A pannonhalmi szent Benedekrend pápai kis-
gymnáziumáról értesitő. Igazgató Ocsovszky Kázmér. 
Értekezés: Róma kormányzata különösen a köztársaság 
alatt, Schulz Vendeltől. Tanulók sz. az év végén 139, 
kik közül 90 r. kath., 45 zsidó. 

165) Urbauer Malvin pozsonyi enged, hat osztályú 
elemi- és négy osztályú polgári iskolájának (és felsőbb 
leánynevelő intézetének) értesitője. Igazgató a tulajdo-

nosnő. Növendékek sz. 107. Az intézet 20 év óta áll 
fenn. A bennlakó növendékek egy tanévre 340 frtot 
fizetnek. 

166) A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló 
pozsonyszenUjyörgyi r. kath. algymnazium értesitője. Igaz-
gató Gécy Benedek, l í r tekezés: Néhány szó a szülők-
nek, Zsigmond Józseftől. Tanulók sz. 67. A jövő tanév-
ben konviktust állítanak fel. 

167) A pannonhalmi szent Benedekrend révkomá-
romi kisgymnáziumának értesitője. Igazgató Németh 
Vilmos. Ér tekezés: A kereszténység meghonosodása 
Magyarországon. Tanulók sz. 1 5 1, kik közül 74 r. kath., 
48 zsidó. A lefolyt tanévben Király József pécsi püs-
pök alapítványából 23-an 4140 frtnyi ösztöndíjban ré-
szesültek. 

168) A révkomáromi községi népiskola évkönyve. 
12-dik évfolyam. Igazgató Sipos Elek. Növendékek sz. 
1054, kik közül 438 helv. h., 300 zsidó, 271 r. kath. 
A tanitói könyvtár újra szerveztett. 

169) A sátoraljaújhelyi három osztályú róm. kath. 
elemi népiskolába járó ifjúságnak értesitője. Igazgató 
Szabó Mátyás, kegyes tanitórendi áldozár. Növendékek 
sz. 185. 

170) A segesvári ág. h. ev. gymnasium és az azzal 
egybekapcsolt tanintézetek értesitője. Német nyelven. 
Igazgató Höhr Dániel. Értekezés helyett az intézeti 
könyvtár szakkatalógusa, Berwerth Vilmostól és Fabini 
Tivadartól. Tanulók sz. a gymnasiumban 146, a szemi-
náriumban 34, a reáliskolában 16, a polgári iskolában 
350, összesen 546. Ez utóbbiban egy párhuzamos osz-
tály. Krafft Vilmos és Károly egy ezer frtos ösztöndij-
alapitvanyt tettek. Az elemi iskola négy osztályát be-
zárták s e helyett a nyolc osztályúnak tervezett polg. 
iskola hat osztályát megnyitották. Az egy-két magyar 
szó, ami az értesítőben elvétve előfordúl, olyan hibásan 
van szedve, mintha legalább is valami porosz iskola 
értesítőjében volna. Ugy latszik, segesvári szász atyánk-
fiai szeretnek kérkedni azzal, hogy nem tudnak magya-
rul. Hat ahhoz mit szóljunk, hogy az ország fővárosának 
a nevét se akarja ismerni az értesitő szerkesztője, s 
Budapest helyett „Ofenpesf '-et ir ? Mily kicsinyes, mily 
esetlen malicia ! 

171) A soproni háziipar-iskola 3-dik értesitője. 
Magyar és német nyelven. Igazgató Schranz Mihály. 
Értekezés : A soproni háziipar-iskola három évi műkö-
dése és a felállítandó kosárfonó-tanműhely. Növendékek 
sz. 82, kiknek legnagyobb része a helybeli két tanító-
képezde növendéke volt, amely intézetek utolsó év-
folyambeli növendékei kivétel nélkül részt vesznek a 
háziipar-oktatásban. A jövő tanévben kosárfonó-tanmű-
helyt is fognak berendezni s e célból egy fűzfatelep 
állíttatott fel. Hogy e tanműhely minél látogatottabb 
legyen, az intézet nemcsak beiratási- és tandíjat nem 
követel, hanem még azon kedvezményben is részesiti 
növendékeit, hogy azok az áltáluk készitett tárgyat 
mint sajátjukat, az intézet közvetítésével elárusíthatják. 



A z intezet már most 3 szakosztályból fog állani, u. m 
az előkészítő osztályból föld- és szőllőművelő szülők 
11 —14 éves gyermekei számára, háziipar-tanitókat képző 
tanfolyamból és kosárfonó tanműhelyből. Az intézetet 
a földmivelési miniszter 700, a közokt. miniszter 500 s 
a város 300 frttal segélyezte. Az emiitett két minisz-
tériumhoz kérvény intéztetett az iránt, hogy az állam-
segély helyett vállalnák magukra a tanerők díjazását, 
mert csak ez esetben varható a tanítóktól, hogy kizá-
rólag ezen intézetnek fogják szentelni idejöket és ere-
jöket. 

172) Csöndes J. Ferenc sop oni nyilv. nevelő- és 
tanitézetének értesítője. Függelékül az intézet szerveze-
tének részletes ismertetése. Igazgató a tulajdonos. Ta-
nulók sz. a középtanodaban 42, az elemi iskolában 22, 
összesen 64. A növendékeknek több mint fele német 
ajkú. Jövőre a növendékek a gymnasium hat osztályá-
nak bevégzése után is bennmaradhatnak az intézetben 
úgy, hogy tanulmányaikat a 7-dik osztálytól kezdve 
valamelyik soproni nyilv. tanintézetben folytatják. Egy 
iskolai évre járó tan- és tápdíj elemi iskolai növendé-
kekre nézve 500 f r t , középiskolai tanulókra nézve 
600 frt. 

273) A sümeghi r. kath. elemi tanoda értesítője. 
Növendékek sz. 404. Az iskolai takarékpénztárt a le-
ányiskola két osztályában* életbeléptették. A fiúiskola 
felsőbb osztályaiban a növendékek a gyümölcstenyész-
tésből és fanemesitésből is nyertek okta tás t ; a leány-
tanulók szintén kertészkedtek. 

174) A szamosujvári örmény kath. nyilv. algym-
nasium tudósitványa. Igazgató Bárány Lukács. Érteke-
zés : A foraminiferák szerepe a földfejlődés történeté-
ben, Dr. Mártonfi Lajostól. Tanulók sz. az év végén 
92, kik közül 43 gör. kath., 35 örmény kath. 

175) A szászsebest ev. algymnasium és az evvel 
egybekapcsolt tanintézetek értesítője. Német nyelven. 
Igazgató Wolff J. Értekezés : Die deutschen Ortsnamen 
in Siebenbiirgen (az 1879. és 1880-diki értesítőben meg-
jelent értekezés folytatása), az igazgatótól. Tanulók 
sz. a gymnasiumban 55, az elemi iskolában 206, a le-
ányiskolában 182, összesen 443. Ezen intézet könyvtára 
számára se vásároltatott egyetlen egy magyar munka sem. 

176) A szatmár-németi helv. h. hat osztályú gym-
názium értesítője. Igazgató Becsek Sándor. Értekezés: 
Adalék a hajdani szatmári ref. kollégium történetéhez 
(i . időszak: 1610— 1754., vagyis főiskolai élete kezdeté-
től kollégiumi rangjától való megfosztatásáig). Tanulók sz. 
194. A tanítás nagyobb sikere érdekeben több fontos re-
form életbeléptetését határozta el a tanári kar indítványára 
a tanügyi bizottság ; ugyané célból a szomszéd egyház-
megyék esperesei föl fognak kéretni, hogy a vidéki elemi 
iskolák tanítóival körlevélben tudassák, minő képzettség 
kivantatik meg a gymnasiumba lépni kívánó növendé-
kektől s hogy aki ama képzettséggel nem bír, az ezen-
túl nem fog fölvétetni. Az i-ső osztálybeli növendékek 
példajara a 3., 4. és 5-dik osztálybeliek is alakítottak a 

maguk körében segélyegyletet. A tápintézet és nyug-
díjintézet ezen értesítőben is, mint a tavalyiban, >táp-
lálóintézet' és ,nyugalomdíjintézet' név alatt szerepel. 
Az értesítő érdemes szerkesztőjét, ugy látszik, Verseghy 
szelleme szállta meg, melytől nem tud szabadulni. Csak 
kímélje meg attól legalább az ifjakat, kiket nem azért 
küldenek iskolába, hogy ott a nyelvérzéköket mester-
ségesen tönkre tegyék. 

177) Keméndy Drucker Irma szegedi nyilv. nőne-
velő-intézetének értesitője. Igazgató a tulajdonosnő. 
Növendékek sz. 111, kik közül 15 vidéki. Az intézet 
19 év óta áll fenn. A bennlakók egy tanévre 12 éves 
korukig 350, azontúl 400 frtot fizetnek. 

178) A szentesi városi hat osztályú, gymnasiumi 
tanfolyammal egybekötött polgári fiiskola és a két osz-
tályú polgári leányiskola értesitője, megtoldva az ismétlő 
iskolákról szóló jelentéssel. Igazgató Zolnay Károly, az 
ism. iskolában Zoó János. Növendékek sz. a polg. fiis-
kolában 121, kik közül 48 helv. h., 47 zsidó; a leány-
iskolában 55, kik közül 24 zsidó, 18 helv. hitv. ; az 
ism. iskolában 148. A tanítás két ízben is 3—3 hétre 
félbeszakíttatott, először járvány, azután árvízveszély 
miatt. Ennek következtében a tanév julius közepéig 
meghosszabbíttatott. A fiiskolaban a fanemesités is, a 
leányiskolában pedig a francia nyelv és a fonás is ta-
níttattak. 

Egy-két megjegyzés a „Debreceni Prot. 
Lap"-nak a ref. tanítók kívánalmait illető 

cikkére. 
E lapnak azon közleményeire, melyek a ref. taní-

tók kívánalmaira vonatkoztak, a Debreceni Prot. Lap-
ban találtunk feleletet. Nevezett lap u. i. , A reform, 
népiskola tanítók országos gyűléséről* három számban ír 
s igyekszik halomra dönteni a népiskolai tanügy reform-
ját illető javaslatokat. Névtelen cikkiró, hogy szavainak 
nagyobb nyomatékot adjon, jobban mondva a rakon-
cátlankodókat annál inkább sarokba szorítsa, igyekszik 
hangsúlyozni, hogy ő hivatalos minőségben lelkész ne-
vet visel. 

Referens a higgadt, tárgyilagos hozzászólásnak 
barátja levén, érdekkel kezdte olvasni az illető megjegy-
zéseket. Mily nagy lőn azonban meglepetése, midőn 
látta, hogy itt egy lelkész jóakaratának igazolására 
Istenre hivatkozik s ez alatt a tanitói karra keserűsé-
gének özönét zúdítja. Felszólalását a ,Ne nyúlj hozzám 1* 
sértett hiúsága jellemzi, megfenyítve, derekasan meg-
leckéztetve azokat a tanítókat, kik arról mernek ál-
modni, hogy a pap pap s nem népiskolai tanitó, hogy 
népiskolai ügyekben szakavatott véleménye első sorban 
népiskolai tanítónak lehet s ennek nyilvánítására az ügy 
érdekében tért kell engednünk. 

Bizony! bizony, ha más mondja és nem saját 
szemünkkel olvassuk, el sem hisszük, hogy a ref. taní-
tók országos gyűlése ily képtelenséget' állított s nem 



volt ott okos ember, a ki világított volna a világtala-
noknak. Biz ez „furcsán esett ; de megesett® s most 
már nem lehet változtatni! Node szegény tanitók 
bezzeg sirathatják is bűneiket, mert ugyancsak lakolnak 
vakmerőségükért. Ki nem hiszi, olvassa el a »Debr. 
Prot. Lap* 26., 27., 28-dik számait, vagy legalább e 
rövid idézetet, melyet izlelitőül közlünk: 
»PIa nem látnók, tudnók, hogy magának a tanitói kar-
nak fele — paedagogiai szakavaíottság helyett — egy 
nagy adag inertiával s még annyi tudatlansággal ren-
delkezik a tanügy terén, hogy némelyiknek folytono-
san sarkában kell lenni, másikat folytonosan biztatni, 
sürgetni kötelelességének öntudatos teljesítésére; hogy 
közöttük a legképzettebbnek feltűnőt is a lelkésznek kell 
gyakran és pedig olykor komolyan is figyelmeztetni 
paedagogia ellenes eljárásának eshető kellemetlen követ-
kezményeire ' 

No ! ha e súlyos vád igaz ; a tanitói karnak mű-
velt emberek sorában helyet kérnie nem szabad. Szé-
gyenelnék is magukat, ha ily bírálatot népiskolai ügyek-
ben szakavatott egyén mondana. Ettől azonban nyugod-
tan alhatnak, legfeljebb sajnálatukat fejezhetik ki ily 
nyilatkozat fölött, milyennel eddig a tisztviselőknek 
egyik osztályát sem illették. Sajnálatukat azért, mert a 
tanitók a lelkészi karról mindig tisztelettel szólottak s 
egyesek hibájáért az illető társadalmi osztálynak felénél 
nagyobb részét sohasem gyalázták. Ha ez a vád igaz 
lenne : vájjon kik ezért felelősek ? Kiknek volt legtöbb 
részök ezen tanitók megválasztásában ? Nem a papok-
nak ? P"ájdalom ! vannak a tanitók között olyanok, kik 
nem erre a pályára, hanem lelkészi vagy más tiszt-
ségre akartak lépni vagy talán egyáltalában semmiféle 
hivatalra nem készültek, hanem a sors dobta őket oda. 
Vájjon a lelkészek közül hányan álltak útját e rendelle-
nes dolognak ? Hányan léptek föl erélyesen, midőn ily 
elemek férkőztek közelükbe ? Ne fájjon cikkírónak, ha ily 
egyének rovására a tanitói osztály nagyobb része szak-
avatottsága érzetében a lelkészi kartól, mint a társa-
dalom egyik művelt osztályától elismerést kér és vár. 

Nem akarván időt pazarolni, aprólékos megjegyzé-
seit szó nélkül hagyjuk, hiszen ily gyenge támadás 
semmit sem árt, meg aztán azokat a gyanusitgatásokat 
— melyeket ő is azoknak nevez — komoly dologhoz 
értő ember nem veszi számba. Csak két erélyesebb 
támadására kívánunk, néhány szóval reflectálni. 

Sehogy sem tud megbarátkozni a nyilt pályázat 
utján való tanitóválasztással s ezért ő a régi húrt pen-
geti ; jóllehet az eddig divó eljárás eredményét cikkíró 
ítélete alapján károsnak kell tartanunk, mert hiszen ő 
maga mondá, mennyi tunyaság és tudatlanság van a 
tanítókban. Nem lenne jobb nyilt versenyt tartani, hadd 
tűnnék ki, melyik alkalmasabb? Nem kell az állomáso-
kat kéz alatt betölteni, mert ha csakugyan kitüntette 
valaki magát a gyakorlati téren, az neki qualificatióján 
kivül érdeme marad nyilt- és zártkörű pályázatnál egy-
aránt. Miért nem lehetne a dolgot nyilvánosság elé 

vinni, hiszen a valódi érdemnek éppen ott kell érvénye-
sülnie, ahol nem kéz alatt tesznek-vesznek. 

Attól meg cikkíró pláne teljesen irtózik, hogy a 
tanítónak iskolai ügyek vezetésére befolyása legyen. Ab-
surdumnak tartaná azt, ha tanitó látogatna iskolákat s 
részt venne iskolaszéki, egyházmegyei stb. gyűléseken, 
mintha bizony csakúgy föl nem ügyelhetne tanitó taní-
tókra és iskolai ügyekre, mint pap papra és papi dol-
gokra. Persze 1 ő erősen fogódzik azon elvébe: ez a pap 
joga, az is, amaz is az s még ha talán százféle jog 
volna, az is az övé lenne. A tanitó tanítson ugy a mint 
elébe szabták. Művét diadalmasan akarván megkoronázni, 
büszkén veti föl ama kérdést : »ha egy kitűnően 
képzett tanitó — ki már otthon iskolaszéki tag, pres-
byter, talán népköri elnök, népbank igazgató is stb. — 
megválasztatik e. megyei, egyházkerületi, majd zsinati 
s konventi képviselőnek; — s ha mindezen testületek 
mellett fennálló törvényszékeknek is tagjává lesz s igy 
mintegy 12 egyházi gyűlésen 12 félnapot, ugyanannyi 
iskolaszéki gyűlésen ugyanannyi tanórát ; 2—3 egyház-
megyei gyűlésen ugyanannyi 2—3 napot, az egyházke-
rületen 5 — 6 napot (egy évben kétszer-háromszor) aztán 
az esperesi látogatással 2 5 - 5 0 napot, a törvényszékkel 
2—3 napot eltölt: váljon mikor fog tanitani . . . . helyét 
ki tölti be, a segédet vagy helyettest ki dijjazza?? . .* 
Ez hát a nervus rerum gerendarum ? Erre ugyan könnyű 
felelni, mert ez az okoskodás laikusnak szemefényét ve-
heti ; szakember előtt azonban kicsinyesnek, erőszakok-
nak tűnik föl. Már annyit csak tegyünk föl a tanítókról, 
hogy azon esetben, ha e tisztségek együttvéve csak-
ugyan oly rengeteg időpazarlassal járnának — (pedig 
nem járnak, mert a kréta körül hiba esett) nem rakná-
nak annyi -hivatalt egy személyre, hanem szépen meg-
osztanák a terhet. Vagy talán cikkíró szerént ez meg 
lehetetlen, mert örülhetünk, ha egy megyében „egy ki-
tűnően képzett tanitó* akad? Ha igy állana a dolog, 
akkor mi reformátusok szégyenelhetnők magunkat. Le-
hetne a bajon segíteni. Egy-két nap pedig a tanügy 
érdekében eltöltve, nem veszett kárba. Ugyan mondja 
meg cikkíró, hány napot kell a ref. tanítóknak ellopniok 
a tanítás idejéből, fizetésűket képező terményök besze-
désével, piacra hordásával stb. ? Vájjon nem lehetne-e 
ezt a rendetlenséget megszüntetni s az igy megtakarított 
idő tized részét minden századik tanítónak tanügyi célra, 
nevezetesen iskolák látogatására stb. fölhasználni ? Ez 
pár napi látszólagos veszteség mint valódi nyereség vissza-
háramlanék az iskolaügyre; mig a gabna, must sze-
désre és eladásra szánt idő örökre elveszett. 

Türelem, avatottság, ügyszeretet, s kevesebb fél-
tékenység a képzelt jogok iránt oly színben tüntetik 
föl a dolgot, hogy a tanitók kívánalmai valóban szük-
séges, célravezető javaslatok ; ha azonban valaki a leg-
célszerűbb újítástól, pusztán azért mert újítás, irtózik; 
a ki a lelkészi kar valódi jogait látja sértve ott, hol 
képzelt jogok vannak; kinek szemében a tanitók önér-
zetes fellépése csak szálka; a ki a tanitóifcarról türel-



metlenséggel, majdnem megvetéssel nyilatkozik : az oly 
egyén természetesen ezen javaslatokat elitéli s ha le-
hetne talán a javaslattevőket vakmerőségükért atyailag 
meg is fenyítené. 

Referens. 

T Á R C A . 
Tájékozó terv 

a f . év március havában tartott ref. egyház egyet, 
konventje jkönyve 108-ik számára. 

A folyó 1881-ik év március havában tartott ma-
gyarországi ref. egyház konventje a leendő h. h. zsinat 
egyik tárgyául tűzte ki 108. sz. a. az országos ref. egy-
ház segély- és az országos ref. lelkészi özvegy-árva-alap 
szervezéséről való intézkedést. E két cél elérhetését 
tájékozó két külön tervet van szerencsém az alább kö-
vetkezőkben birálat, s ha jónak, célszerűnek találtatik 
pártolás és elfogadás végett bemutatni a t. c. olvasó 
közönségnek, — különösen a hivatalból hozzá szólóknak. 

Első tervem illeti az országos ref. lelkészi özvegy 
árva-gyámoldát, a miből idővel lelki vagy testi hibájok 
miatt hivatal viselésre s egyházok vezetésére végkép 
alkalmatlanokká lett lelkészeket nyugdíjazó, — mégis 
később évi 6oo forintnál kevesebb fizetéssel biró lelkészeket 
segélyező intézetté nőné ki magát, — vagy megfordítva, 
— a mint jobbnak találtatik — előbb segélyezné a ke-
vés fizetéssel bírókat, azután nyugdíjazná a nyomo-
rultakat. 

Második tervem pedig arról szól : miképen lehetne 
a népszegény egyházakat szegénységük arányához mér-
ten segélyezni ? 

Első tervem tőkéje kiállítására ajánlom az eddig 
felállított országos nyugdíjintézeteket felállító módot és 
eljárást. Országos nyugdíjintézetek t. i. az országos hiva-
talnokok, jegyzők, iskolatanítók nyugdíjintézeteik, melye-
ket fizetnek s fentartanak a nyugdíjban részesülők, és 
a kikért van a hivatal felállítva t. i. az ország, a köz-
ségek, hitfelekezetek s egyesek. 

Mivel a helv. hitv. lelkészség is az e hitet valló közön, 
ségért van felállítva, első sorban ezeket illeti egy rész-
ben az intézet költségei hordozásának terhe, — azután a 
lelkészeket, kiknek hasznokra van felállítva a jótékony 
intézet; tehát ketten az egyetemes ref. népesség és lel-
készek állítják ki a gyámoldai alapot. Ugy számítottam, 
hogy Magyar- és Erdélyországban lakó minden helv. 
hitvallást valló személy fizessen évenként egy folyó ér-
tékű és kelendő krajcárt, — többel nem akarván ter-
helni a népet, a mi bizonyosan nem megy annyira, mint 
amennyit iskolatanitójáért kell évenként fizetnie az orszá-
gos tanitói nyugdíjintézetbe, — minden hivatalban levő 
rendes lelkész egy kila vagy köböl conventió búzájától io 
kr, minden egy o. é. forint conventió pénzétől 5 krt, éven-

ként. Mivel pedig vannak olyan lelkészi állások, hol az 
egyház által munkált sessió földek nincsenek, hanem e 
hiány vagy kész eleségfizetéssel, vagy pénzzel pótoltatik, 
természetesen az ilyeneknek ily egész fizetéseket kulcsul 
felvenni nem lehet ; hanem a mint a többség jónak látja, 
kell meghatározni a fizetést. 

Mennyi jelenleg e két hazában a ref. népesség s a 
rendes lelkészek száma, mennyire megy ezeknek con-
ventió buza s pénz fizetésök, biztosan nem tudom, mégis 
hogy tájékozólag is számithassak, felveszem számitásom 
alapjául mind a népességre mind a rendes lelkészségre 
nézve a Bethlen Gábor önsegélyező egylet alapszabá-
lyaiban felvett mennyiségeket, t. i. a népességét 1.938.476, 
— a lelkészekét az ott ki tett anyaegyházak után 
2005 számmal, s hogy ezek buza és pénz fizetésöket 
körülbelől fölvethessem, felveszem a dunántuli h. h. 
egyházkerületben mezőföldi egyházmegye 34 lelkészé-
nek 1861 -ik évben hivatalból beadott buza és pénz fize-
tését, miszerént a 34 rendes lelkész buza fizetése tett 
összesen 967 kilót, pénz fizetése pedig 1204 forintot, — 
erre a kétfélére 10 és 5 krjával esik kerek számmal 
157 frt évenkénti fizetés. A 2005 számmal felvett lel-
készség 59-szer több a mezőföldi 34-nél; tehát fizetne az 
összes h. h. lelkészség e szerint 9263 forintot, az egye-
temes népesség pedig 19384 forintot, a kétféle együtt 
28647 forintot. 

Most már e 28647 forint első évi gyámoldai alapra 
nézve tervem az, hogy 7*/0 kamatok kamatjával az éven-
kénti befizetés 10 évig tőkésittessék s a 11-ik fenállási 
év végével kezdessék meg a gyámoldai kiosztás, az ez évi 
fele kamatból azon özvegy-árva családok közt egyenlően 
felosztva, kik már a kegyelem évet élvezték, és az inté-
zet fenállása óta lettek özvegygyé vagy árvává, s férjök 

I illetőleg atyjok fizetett is az intézet alapjába, — a má-
sik fele kamat minden évben tőkésítendő, a tőke minél 
gyorsabb növekedése végett, az egyaránt el nem oszt-
hatott forintokkal s krajcárokkal együtt. Igy számitásom 
szerént a 7% fele kamat évenként kiosztatik meghatá-
rozott mennyiség nélkül az özvegy-árva családok között 
egyformán, míg nem az alaptőke annyira szaporodik, 
hogy fele kamatja 500 maximumul felvett lelkész özvegy 
árva családot meg bir segélyezni évenkint 200 forinttal 
egyenként, a mi a gyámolda fenállása 42—43-ik évében 
lesz, mikor a fele kamat többre megy 100,000 forintnál. 
Ekkor a gyámolda mellett megnyílik a nyomorék lel-
készek nyugdíjazása évenkénti 400 forint segélyezéssel, 
kezdetben ugyan az ilyenek száma kevesebb lesz; de 
már a fenállás 46—47-ik évében megbírja a maximumul 
felvett 50 hivatalviselésre alkalmatlan lelkésznek nyug-
díjazását is 20000 frtra menő kamatjával s az 50-ik év-
ben mint egy 142,000 frt. fele kamattal segélyezi az 500 
özvegy árva családot, a 50 nyugdíjazandó lelkészt, és 
még jut a csekély fizetéssel ellátott mint egy 110 lelkész 
segélyezésére 200—200 forintjával 22000 forint. 

A gyámolda tőkéje első állása s növekedése ez 
lenne: 



1. év befizetés mint tőke 28647 frt., ennek év végén 7 % kamatja 2005 frt 29 kr. 
2. év tőke 30.652 frt 29 kr. + betét 28.647 írt = 59-299 frt 29 kr. 7% kamat 4.153 írt 93 kr. 
3. , , 6 3 4 5 0 » 22 , + , 28.647 » = 92.097 , 22 , » 6.469 » 79 > 
4. , , 98.567 » 1 » + 28.647 » = 127.214 „ 1 , » 8.904 » 98 , 
5- , » 136.118 „ 99 » + » 28.647 » = 164865 „ 99 , „ » 11.540 , 61 » 
6. „ » 176.406 » 60 » + » 28.647 » = 265.053 » 60 » » H-353 » 76 , 
7. , » 219.407 „ 36 , -f » 28.647 » = 248.054 , 36 , 9 » 17-363 » / 8 » 
8. , „ 265418 , 14 , -f » 28.647 , = 294065 , 14 , , 20.584 » 55 , 
9- » » 314649 » 69 , + , 28.647 , = 343 296 , 69 , , „ 24.030 » 75 , 

10. , , 367 327 » 44 , + » 28.647 , = 395-974 » 44 » » 27.718 , 18 , 
11. , , 423.692 » 62 , + » 28.647 » = 452.339 • 62 , » 31663 » 76 , 

Jegyzet : a 11-ik év végén megkezdődik az évi 
fele kamat egyenlő kiosztása az özvegy-árva családok 
között a szerint, a mint jut egynek-egynek a családok 
közül, lesz tehát a kiosztandó fele kamat 15,831 frt 78 
kr., — másik fele kamat tőkésittetik az egyenlően fel nem 
oszthatott forintokkal és krokkal. 

12-ik év tőke a tőkésített fele kamattal 468,171 
frt 50 kr. + betét 28.647 f r t = 496.818 frt 50 kr. 

7°/0 34.772 frt 25 kr. fele kiosztandó 17.388 frt 
64 kr. másik fele tőkésítendő 

20. évben 916 ezer forint tőke 7°/0 64 ezer frt. 
30. évben tőke 1.631 ezer frt 7°/0 114 ezer frt. 
40. évben tőke 2.637 ezer frt 7°/0 184 ezer frt. 
50. évben tőke 4.058 ezer frt 7% 274 ezer frt. 

elhagyván a tőkénél is a kamatnál is a százas forinto-
kat, a kamat mindenütt egész évi. 

2. terv. A népszegény egyházak segélyezése. 
Itt az alaptőkét nem egyesek évenkénti fizetésére 

fektetem az összes ref. népességnek ; hanem az állam 
segélyére, melynek különben is rendeltetési célja egy-
részben a szegény egyházak segélyezése. Tehát ez alapra 
fizetne évenként mindenik ref. egyházkerület a kapott 
államsegélyből annyiszor egy krajcárt, a mennyi népes-
sége. Ez tőkésittetik y°j0 kamatok kamatjával 10 évig és 
a 11-ik év végén kezdi meg ez is a szegény egyházak 
közt a segélyezést vagy 200 frttal, vagy ha ugy tetszik 
a szegénység arányához mérten, — itt tehát minden 
esztendőben, mely a 11-dikre következik, kiosztatik az 
egész kamat, és csak az évenkénti befizetés s kiosztás-
nál egyenlően fel nem oszthatott forintok s krok nevelik 
a tőkét. 

Lesz tehát e segélyző intézet tőkéje állása következő : 

I. év befizetési tőke 19,384 frt., az első tervnél felvett népesség szerént, ennek 7°/0 kamatja év végén 1356 frt 88 kr. 
2. év tőke 20.740 frt 88 kr. + betét 19.384 írt == 40.124 frt 88 kr. 7 % 2.808 frt 72 kr. 
3- » 42.933 » 60 » + » 19-384 » = 62.317 , 60 » » 4.362 » 22 » 
4- » » 66.679 » 82 » + » 19-384 » = 86063 „ 82 „ » 6.024 » 46 » 
5- » „ 92.088 » 28 » + » 19-384 > = 111.472 „ 18 , » 7.803 » » 

6. » s 119.275 » 18 , + » 19-384 » 138.659 » 18 s » 9.706 » 13 » 
7- » > 148.365 » 3i » + » 19-384 » = 167.749 » 3i » » 11.742 » 43 » 
8. » » I 7 9 4 9 I » 74 » + » 19-384 » = 198.875 >5 74 » » 13.921 , 29 , 
9- » » 212.797 » 3 » + » 19.384 » = 232.181 „ 3 , » 16.252 » 67 » 

10. » » 248.433 » 70 > + » 19-384 » = = 267.817 „ 70 » » 18.747 » 23 „ 
11. » » 286.564 » 93 » + » 19-384 » = 305 948 » 93 , » 21.416 » 42 » 

E 21.416 frt 42 kr. 200 frtjával segélyez a kiosz-
tás első évében 107 egyházat ; fenmarad kioszthatatlan 
tőkésítendő 16 frt 42 kr. 

12. év tőke 305.948 frt 83 kr. maradék 16 frt 42 
kr. + betét 19.384 frt = 325.349 frt 35 kr. 7% 22.774 
frt 43 kr., segélyez 200 frtjával 113 egyházat ; fenmarad 
tőkésítendő 75 frt 43 kr. 

13. év tőke 325.349 frt 35 kr. -f betét 18.384 
frt == 334.808 frt 78 kr. 7 % 23.436 frt 61 kr. segélyez 
200 frtjával 117 egyházat, tőkesitendő 36 frt 61 kr., s 
igy tovább. 

Számítási kimutatásímból mind két tervemnél vilá-
gos, hogy a tőke a kiosztás által soha ki nem merülhet ; 

hanem évről-évre szaporodik. Mikor minden 4 élő lel-
készre egy özvegy-árva családot, minden 40 lelkészre 
egy nyugdíjazandót vettem : ugy reménylem senki sem 
keveselheti. 

Mindkét tervem csak tájékozó; biztos adatokkal 
nem birván sem a ref. népesség, sem a lelkészség, sem 
a buza s pénzfizetések mennyiségére nézve, — alapsza-
bályok készítésébe sem bocsátkoztam ; bízom mind eze-
ket a biztos adatokat bírandó t. c. kiküldöttségre. 

Tiszta szivemből kívánom és óhajtom, hogy álljon 
a legjobb terv, s létesüljön valahára, a mit oly régen 
tervezgetnek. Szikszai Pál, 

balatonfokajári h. h lelkész. 



Az országos protestáns lelkészi értekezlet 
ügyében. 

— Nyilt levél Tóth Sámuel úrhoz. — 

Tisztelt Atyámfia! A ,Debreceni prot. közlöny* 
közelebbi számaban, , E g y indítvány nem a maga he-
lyén és idejében* cimű cikkben, Te az egyetemes lelké-
szi értekez'et alig szülemlett eszméjét s annak a zsinat 
előtti napon valósítását egészen elitéled, s lelkésztársain-
kat óva inted, hogy abban részt vegyenek. 

Egy több társunk sürgetésére kibocsátott eszmének, 
részetekről oly kegyeletlen fogadtatása, nekem, ki az 
eszmének nevemet odaadtam, kötelességemmé teszi, hogy 
mind Téged, mind a veled hasongondolkozásuakat, fel-
világositsalak arról, miszerint a kínálkozó alkalomkor egy 
országos leik. értekezlet tartása egyházunk jól felfogott 
benső érdeke .szempontjából helyén és idején van. 

Először is kénytelen vagyok visszautasítani azon 
kíméletlen gyanúsítást, mintha az az előre elitélt lelkészi 
értekezlet a zsinat ellen foglalna állást, s az 1791-ki 
zsinat alkalmával a híres debreceni tanár Sinai által 
okozott zavarhoz hasonlót akarna előidézni. Midőn mi 
néhányan r. lelkészi értekezlet eszméjét meghánytuk 
vetettük: semminemű ellenzékeskedésre nem gondoltunk. 
Az is távol volt tőlünk, mintha a zsinati képviselőkbe 
bizalmat nem helyeznénk. De hát szerintetek, mire 
való az egész értekezlet? Hiszen a zsinat van hivatva 
ujjá szülni a magyar ref. egyházat, s más halandó em. 
ber miért gondolkodnék az egyház ügyeiről, bajairól, 
s több effélékről. Ez a mi szerencsétlenségünk, hogy 
mindent a zsinattól várunk. A felső és alsó körök azon 
reményben ringatják magukat, hogy ha egyszer a régi 
törvények megváltoztattatnak, divatos ráncba szedetnek, 
s a modern közigazgatás sallangjaival felcifráztatnak: 
akkor minden jó lesz. A romokból ki fognak emelkedni 
pusztuló egyházaink, a most nyomorkodó lelkészek és 
tanitók a mindennapi kenyér gondjaitól felmentve, szent 
hivataluknak fognak élhetni, s nem lesz panasz, mely 
meg ne hallgattatnék, nem lesz seb, melyre a paragra-
fusok gyógyírt ne hoznának. 

Hat mi, bár csalódjunk, s interdictum alá vettes-
sünk, azt mondjuk, hogy nem hoznak. A nemzetek, és 
kiválóan az egyházak életeben külső intézkedések, a 
benső erők összetevése s a lelkek odaadó buzgósága s 
ezeknek kiható melege nélkül : virágzást nem teremtenek. 
E meggyőződésben levén, midőn a lelkészi értekezlet 
eszméjét, mint Nóé az ő hollóját, a gyanúsítás iszapjá-
tól nem remegve kibocsátottuk, igy gondolkoztunk : az 
a hivatalos zsinat megteszi majd a maga teendőjét, in-
tézkedik a külső dolgokról ; tehát mig a zsinat ez és 
több üdvös munkában lesz foglalatos, talán nem fog ár-
tani, ha mi, kik publikumnak (majd publikánust írtam) 
ugy is bemegyünk Debrecenbe, valami hasznot próbá-
lunk tenni, egymás gondolatának kicserélésével, hogy a 
szánktól és testünktől elvont uti költségnek még is 
valami reménybeli hasznat lassúk. Nevezetesen azt gon-

doltuk, hogy jó lesz megbeszélnünk a zsinati tervezet-
ben foglalt, s fájdalom, mielőtt élt volna meghalt domes-
tikára vonatkozó javaslatot mivel kellene helyettesíte-
nünk ; a javaslatból kimaradt bel- és külmissió létesíté-
sére mit kellene tennünk; továbbá midőn a róm. kath. 
lelkész atyánkfiai minduntalan búzánkban sarlóznak, 
nem jó lenne-e behozni hitfeleinknek családonkénti meg-
látogatását évenként, vagy két-három évben egyszer 
stb. ? mint kellene valahára már egy egyetemes magyar 
prot. irodalmi társulat alapításához komolyan kezdenünk. 
Mert égető szégyen az, hogy különösen a központokon 
sem a magyar prot. tudományosság mivelésével, sem a 
prot. népirodalom táplálásával annyira nem törődünk, 
hogy egy kisszerű tractát-társulatot sem bírtunk eddig 
létesíteni s idegen hitrokonok kegyelem morzsáira szo-
rultunk. Mindezeket beszéljük meg ; támogatásra hívjuk 
fel a zsinat tagiait, sőt ha egy vagy más megvitatott tár-
gyat kérelem, memorandum vagy javaslat alakjában a 
zsinat elé terjeszteni jónak látnánk, azt se mulasszuk el. 
Ily jó reményű feltételekkel bocsátottuk útra az egye-
temes prot. lelkészi értekezlet eszméjét. Ez az a fejet-
lenségre való törekvés, melyért maró gúnynyal kellett elitélni 
bennünket. Jól van. Mi ezt is azon sérelmek sorába írjuk 
fel, melyet magyar reformált, illetőleg protestáns egyhá-
zunk érdekeinek szolgálataban, testvéreinktől eddig szen-
vedtünk, s aztan keresztyéni türelemmel s Istenbe ve-
tett bizalommal a gúnyos kárhoztatás dacara is tesszük 
a mire Isten segit. 

Igen, mert meg fogjuk tartani az országos prot. lel. 
készi értekezletet annyian a mennyien leszünk. Egy lépést 
minden esetre fogunk tenni. S aztán a jövőre nézve tü-
zünk ki hatarnapot, helyet, a hol, anélkül, hogy előre 
visszarettentetnénk, folytatandjuk azon eszmecserét, mely 
egyházunk benső életének az eddiginél melegebb s 
kitartóbb gondozására vonatkoznak, s mely az egye-
sülésre hevitendi azon igehirdetők lelkét, kik most ref., 
evang., unit., felekezetek oltára körül forgolódnak, de 
mindannyian a magyar földön, a magyar nép között az 
evangyéliomi hitélet virágzóbbá tételeért lelkesülnek. 

Az evangyéliomi prot. szellem lángjának szabadon 
lobogásáról — melyben van a protestantizmus magasabb 
élete, majd máskor szólok. Most kedvetlen vagyok, s 
nagyon keserű lenne tapasztalásból merített nyilatko-
zatom ! 

Az Ur kegyelme velünk 1 
Czelder Márton. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Közönséges számtan, hta: Mauritz Ilezsö, a kassai 
állami főreáltanoda igazgatója. A középtanodák első osz-

tálya számára. Harmadik átnézett kiadás. 
(Vége.) 

E meghatározást is könnyebben megérti a gyer-
mek így : Két vagy több sz.ím közös osztójával lehet 
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maradék nélkül osztani e számok összegét is; — tehát 
két vagy több szám közös osztója e számok összegé-
nek is osztója. De nem közös osztója, mert az összeg 
már csak egy szám. 

„Két szám nak közös mértéke ezen számok különb-
ségének is közös (?) mértéke.* 

Ez is érthetőbb így: két szám közös osztójával 
lehet maradék nélkül osztani e számok különbségét is ; 
— tehát két szám közös osztója e számok különbsé-
gének is osztója. De nem közös osztója, mert a különb-
ség már csak egy szám. 

Ajánlom M. ur figyelmébe a következő meghatá-
rozásokat : 

Legnagyobb közös osztónak azt a legnagyobb 
számot nevezzük, amelylyel 2, 3 vagy több adott szám 
is maradék nélkül osztható. Pl. 2295-nek és 945-nek 
legnagyobb közös osztója 135, mert ez az a legnagyobb 
szám, amelylyel az adott számokat maradék nélkül le-
het osztani. 

Legkisebb közös szorzatnak azt a legkisebb szá-
mot nevezzük, amely 2, 3 vagy több adott számmal is 
maradék nélkül osztható, — vagy amelynek az adott 
2> 3 vagy több szám is mind szorzója. Pl. 2, 3, 4, 5, 
6, 10, 12, 15-nek legkisebb közös szorzata 60, mert 
ez az a legkisebb szám, mely az adott számokkal ma-
radék nélkül osztható, vagy amelynek az adott számok 
mindegyiké szorzója. 

„Azon kifejezést, mely megmondja, hogy az egy-
ségnek minő részeiből hány részt vettem, — törtszám-
nak nevezzük.® 

Nekem jobbnak tetszik ez a meghatározás : azon 
számot, mely nemcsak azt fejezi ki, hogy az egész 
hány egyenlő részre van osztva, hanem azt is, hogy 
hány ilyen rész vétetik számításba, törtszámnak nevez-
zük. Ez a meghatározás aztán helyes nemcsak a közön-
séges, hanem a tizedes törtszámokra nézve is. Az osz-
tályozás tehát ez lenne : a törtszámok alakjukra nézve 
kétfélék, u. m. közönséges és tizedes törtszámok. Ama-
zokat ugy írjuk két számmal, hogy az egyik szám egy 
vízszintes vagy dőlt vonalnak felette, a másik pedig 
alatta legyen, (pl. 5/g vagy ö/6) emezeket pedig nem-
csak így, hanem ugy is, hogy az egészet kifejező szám 
után középre egy pont jön s ezután következik a tized-
rész s így tovább: század — ezred stb. rész, pl. 8/io 
v. 0.8 ; 8/X00 vagy 0.08 ; 8 / l o 0 o vagy 0.008, stb. 

A közönséges törtek aztán értékükre nézve le-
hetnek 3 félék ugy, amint M. ur tanítja ; — bár én 
itt is jobb szeretnék csak 2 osztályt venni fel, t. i. 
igazi és nem igazi vagy ál. 

Igazi a törtszám akkor, ha egy egésznél keveseb-
bet, — nem igazi akkor, ha egy vagy több egészet, 
avagy egészet is, részt is fejez ki. Ez a kifejezés : „egy 
egésznél többet fejez ki* — nem helyes, mert ez is: 
i l2 többet fejez ki egy egésznél, valamint ez is : 3/2, 
sőt ez is 1 / i . Már pedig az elsőről azt kell mondanom: 
több egészet, — a másodikról ez t : egy egésznél töb-

bet, — a harmadikról pedig ez t : több egészet és 
részt is fejez ki. 

„Oly szám, mely egész meg törtszámból van 
összetéve, neveztetik vegges számnak, pl. 3 egész meg 
2/y, vagy rövidebben irva: 32/3.s 

Itt a 3 és 2/3, még ha rövidítve iroin is, így: 3 
2/.j, — nincs összetéve, hanem csak minden jegy nélkül 
eggmás mellé van irva. Itt nem egy, hanem világosan 
két szám van, t. i. egy egész és egy törtszám. De a 
szám nem is akkor vegyes, ha egész meg törtszámból 
van összetéve, mert hiszen ekkor összetettnek kellene ne-
veznünk, — hanem akkor a szám vegyes, ha egész 
meg törtszám vegyesen fordul elő. A meghatározás 
tehát így helyes: ka egész és törtszám vegyesen fordul 
elő: a szám vegyesnek neveztetik. 

Az úgynevezett rövidített alak, szerintem, nem 
fogadható el. Ha ezt mondom : három egész meg két 
harmadrész, ezt csak így lehet helyesen számjegyekkel 
leírni : 3 + 2/3. 

I la e kettőt össze akarom tenni, helyesebben 
össze akarom olvasztani, -- így lesz kifejezve: 1 '/3. 
Ekkor pedig nem vegyes szám többé, hanem : Nem 
igazi törtszám. 

„Minden egész szám tetszés szerinti nevezővel el-
látott törtté alakitható át.<( Itt elmaradt a magyarázat, 
t. i. ez: ugy, ha az egész számot szorzom is, osztom 
azon számmal, amelyet nevezőül választottam. Ila a 
fentebbi állítást egyszerűen csak így magyarázom : pl. 
6 egész hetedrészekben kifejezve annyi, mint 4!!/7, — 
ezt nem fogja megérteni a gyermek s száz közül ta-
lán egy sem veszi figyelmeztetés nélkül észre, hogy 
itt a 6 szorozva is, osztva is van 7-tel. 

Egyébbiránt annak, ha az egész számot tetszés 
szerinti nevezővel ellátott törtté tudja változtatni a gyer-
mek, igen kevés gyakorlati haszna van. Csak annak 
van haszna, és pedig mind a 4 alapmiveletnél, ha 1 
nevezővel ellátott törtté tudja változtatni az egészet. 
Ezt pedig fel sem emliti M. ur. En meg erre fektetem 
a legfőbb súlyt. Én külön szabalyokat nem tanultatok 
be a gyermekkel arra nézve, hogy miképen kell tört-
számhoz egész számot, vagy megfordítva, adni ; miké-
pen kell törtszámmal egész számot, vagy megforditva, 
szorozni, osztani. Mind e kérdésekre külön-külön sza-
bályt tanultatni be, egészen szükségtelen s csak terhelő 
munka. 

Az alapművelet 4. Legyen a törvény is csak 4. 
Törtet törthez adok ; törtből törtet kivonok; törtet 
törttel szorzok ; törttel törtet osztok ugy, ha stb. Mikor 
pedig egészet kell törthez, vagy megforditva, adni ; 
mikor egészből kell törtet kivonni; mikor egészszel kell 
törtet, vagy megforditva, szorozni, osztani: az egészet 
változtassa a gyermek 1 nevezőű törtté. Igy nem kell 
külön szabályokat állítani, fel, vagyis maga a gyermek 
fogja a szabályokat minden különösebb magyarázgatás 
nélkül, elkészíteni. Az így maga által elkészített sza-
balyokat aztan biztosan fogja tudni a gyermek min-



dég ; vagy ha talán elfeledi vagy összezavarja azokat 
ő maga fogja önmagát, egy példa kicsinálása által, 
kiigazítani. Pl. 
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feladat kidolgozása után a gyermek maga fogja felallitani 
e törvényt : ha törtet osztok egészszel, — akkor csak a 
tört nevezőjét szorzom az egészszel. E szorzat az ered-
ményben nevező lesz ; számláló pedig az adott tört szám-
lálója lesz. 

7s : 3 = % : 7, - % X »/, = 7 , 5 = • 2 / ö - E 
feladat kidolgozása után a gyermek maga fogja felállí-
tani a tö rvényt : ha törtet osztok egészszel, — akkor 
csak a tört számlálóját osztom az egészszel. A hanya-
dos az eredményben számláló lesz; nevező pedig az 
adott tört nevezője lesz. E két törvényt aztán, természe-
tesen, egybefoglalva is el tudja mondani a gyermek. 

Szükségesnek látom e tételnél megmagyarázni azt, 
hogy miért mindegy az, akár szorzom az egészszel a 
tört nevezőjét s a számlálóját változatlanul hagyom, — 
akár osztom az egészszel a tört számlálóját s a nevezőt 
változatlanul hagyom 

A magyarázat ez: ha a nevezőt szorzom s a 
számlálót változatlanul hagyom, — akkor a részek ki-
sebbednek ; ha pedig a számlálót osztom s a nevezőt 
változatlanul hagyom, — akkor a részek száma keves-
bedik I la pedig azon arányban kisebbednek a részek, 
a mely arányban a részek száma kevesbedik : az ered-
mény ugyanaz. 

A feladat legyen ez : 1
 ö-t oszsz'el 2-vel. A gyer-

mek mondja: ha a számlálót osztom s a nevezőt válto-
zatlanul hagyom, az eredmény : 2/g ; ha a nevezőt szor-
zom s a számlálót változatlanul hagyom, az eredmény : 
i ! u . ; 2/„ pedig egyenlő */lG-szel. Amott a részek száma 
kevesbedett 2-szer, a részek nagysága változatlanul ma-
radván ; emitt a részek kisebbedtek 2-szer, a részek 
száma változatlanul maradván. Azt azután, hogy 2/8*= 
' szemmel láthatóvá teheti a tanitó 2 egyenlő liosz-

szuságu papírszeleten, ha az egyiket 8 s a másikat 16 
egyenlő részre vágja. 

.Minden vegyes szám áltörtté alakitható át, pl. 
, 2 14I « 4 J ' 3 

Ezt sem érti meg a gyermek magyarázat nélkül; 
hozzáteendő tehát ez : — ugy, ha az egészet olyan 
nevezővel ellátott törtté alakilom át, a milyen nevező-
vel a törtszám bir s ekkor a kettőt összeadom. Szerin-
tem pedig ez egészen elmaradhat itt s csak majd az 
összeadásnál jöhet elő, így: 4 4- 8/a — ia/3 4- s/3 = 

7j. vagy igy: */, + »/„ =» 12 + 2/3 V. 

,Minden nem igazi tört egész számmá alakitható 
át, pl. 36

 9 = 4.* — hozzáteendő ez : — úgy, ha a 
számlálót osztom a nevezővel. Ugyanezt teszem akkor 
is, ha a nem igazi törtből az egészet vagy egészeket 
akarom kikeresni, pl. 17/a = 3 + 9/5. — Ezt a kettőt 
tehát együtt kellene kifejezni í g j ' : minden nem igazi 
(vagy ál) tört egész számmá alakitható át és minden 
nem igazi törtből kikereshetjük az egészet vagy egésze-
ket ugy, ha a számlálót osztjuk a nevezővel. 

s Törte t szorzunk törttel, ha a számlálók szorzata 
alá mint számláló alá a nevezők szorzatát írjuk neve-
zőül.4 

E meghatározásnál nagyon ís rövid akart lenni 
M. ur, de megfeledkezett arról, hogy a túlságos rövid-
ség igen sokszor érthetetlenséget okoz. Nem mondom 
én, hogy ez a meghatározás érthetetlen ; csak azt állí-
tom, hogy nehéz egy gyermeknek így megtanulni. 
Jobb így mondani ezt : ha törtet kell törttel szorozni: 
akkor számlálót számlálóval s nevezőt nevezővel szor-
zok ; — a számlálók szorzata számláló, a nevezők szor-
zata pedig nevező lesz az eredményben. Ezt nemcsak 
azonnal megérti, hanem bármikor is, összezavarás nél-
kül, el tudja mondani a gyermek. 

»Törttel osztunk valamely számot, ha e számot a 
megfordított osztóval szorozzuk.® 

Érthetőbb ez így : törttel osztani annyi, mint meg-
fordított osztóval szorozni. P2zt aztán megkell kellőleg ma-
gyarázni. A magyarázat azonban nem ennyiből áll: , e 
gépies szabályt ne használtassuk mindég.* — A részekre 
osztás elmélete sem kielégítő magyarázat itt. Nem rosz, 
— de nem kielégítő. 

Lássunk kettőt az itt használható magyarázatok 
közül. 1. 4/8-t oszsz el 2/4-szel. A gyermek mondja : mint-
hogy itt számlálót számlálóval, nevezőt nevezővel lehet 
maradék nélkül osztani, — lesz az eredmény : ®/2 = 1. 
— Ezeddig világos. Most ezt mondom a gyermeknek : 
az osztót fordítsd meg és ne oszsz, hanem szorozz. A 
gyermek ír ja: % : 2/4 = 4/g X '/2 - = I. Az 
eredmény ugyanaz, tehát helyes (és nemcsak gépies) a 
törvény. 

2. Most ezt mondom a gyermeknek: oszd el a 4/8-t 
2-vel, vagyis az osztó tört számlálójával. A gyermek 
csinálja : 4/8 : 2 = 4/8 : 2/j = 2/8. Kérdem : hányszor 
kevesebb 2/8 egy egésznél ? A gyermek mondja : 4 szer 
Mit kell tehát tenned a 2/8-szel, hogy 8/8 vagyis 1 
egész legyen belőle ? Gyermek: 4-el, vagyis az osztó 
tört nevezőjével kell szoroznom. Én : íme most az 
osztó tört számlálójával osztottál, a nevezőjével szoroz-
tál, — vagyis tulajdonképen a számlálóból osztót, a ne-
vezőből pedig szorzót, — tehát a felsőből alsót s az 
alsóból felsőt csináltál. Ezt így is kifejezhetem : meg-
fordított törtosztóval szoroztál. Az eredmény helyes, — 
helyes tehát a törvény is, melynek alapján helyes ered-
ményt nyertél. A törvény, melyről itt szó van ez : tört-
tel osztani ennyi, mint megfordított osztóval szorozni. 

, A tízes rendszer szerinti oly számokat, melyek -



ben az egyeseknél kisebb rendii egységek előfordulnak, 
tizedes törteknek nevezzük ; az egyeseket megjelelő pon-
tot tizedes pontnak, a tizedes ponttól jobbra álló szám-
jegyeket végre nevezzük tizedes törti számjegyeknek.* 

Oh, kérem, beh kár e német beszéddel terhelni 
a gyermek emlékező tehetségét! — Legyen elég ennyi : 
tizedes törtszámnak az olyan törtszámot nevezzük, amely-
nek nevezője 10, vagy 10 X IO, vagy 10 X 10 X 10 
stb. Az ilyen törtszámokat kétféleképen lehet leirni stb. 
ugy mint már fentebb elmondtam. 

Nagyon elég ennyi s igy tanitva olyan könnyű a 
tizedes törtszámok leiratásat (pedig ez a legfőbb) és az 
ezekkeli 4 alapmüveietet megtanítani, hogy ezt már a 
népiskola 4-dik osztályában is bízvást lehet, minden 
fennakadás nélkül tanítani. 

Egy olyan gyermeket, a ki egész számokkal már 
tud dolgozni, pár óra alatt meg lehet tanítani tizedes 
törtszamok leírására s aztán néhány óra elég a 4 alap-
müvelet megtanítására. 

De bezárom már nagyon is hosszura terjedt is 
mertetésemet. Csak azt jelentem még ki, hogy engem 
az a körülmény kényszeritett a M. ur számtana ismer-
tetésére, mert az abban előforduló meghatározásokat 
olyan nehezeknek s részben érthetetlenek tartom, hogy 
szerintem vétek azok betanultatásával a gyermek emlé-
kező tehetségét kínozni. 

E nehéz, részben majdnem megtanulhatlan definí-
ciókat akartam könnyebbekké s megtanulhatóbbakká 
tenni. Ha célomat elértem, munkám nem hiába való. 

Kérem a középtanodai tanárok közlönyének tisz-
telt szerkesztőjét ez ismertetés átvételére. Mauritz urat 
pedig arra kérem, hogy ha ez ismertetésre válaszol : 
válaszát e lapban is tegye közzé, mert én csak ezt 
olvasom. 

Ha pedig csak a tanárok közlönyében válaszol: 
küldje meg nekem azon számokat, a melyek valaszát 
hozandják. 

Nagy Sándor, 
ágyai ref. lelkész. 

B E L F Ö L D . 
A készülő egyház-rendezeti tiszai kerületi 

javaslat tárgyában. 
Nagy nehezen, de mégis kiküldetett egy bizottság 

a végből, hogy a szerencsétlen, de mégis szerencsésen 
agyoncsépelt egyház-rendezeti javaslat helyett egy uj 
készíttessék. Nagyon kívánatos lett volna, hogy ezen 
bizottság az előbbinek összes tagjai kirekesztésével ala-
kíttatott volna és pedig azért, mert kevés ember van a 
világon, a ki szülöttjének gyarlóságait észrevenni és be. 
látni képes legyen; — igazolja ezen állitásom alapos és 
helyes voltát az egyhangúlag (természetes, hogy az 
illető fabrikátorok számba nem vétetnek) egész terjedel-

mében elvetett javaslat dühös, szenvedélyes, mérges, 
személyeskedésig terjedt védelmezése ; -— már meg volt 
halva a javaslat, már el is volt temetve az egyházkerület 
egyházai által, — mindezek dacára ismételve erőlködé-
sek történtek annak védelmezésére s halottaiból való 
feltámasztására ; sőt szemrehányások tétettek, hogy miért 
vettetett el ezen jó, hibátlan s tökéletes javaslat ; és mi 
több, bizonyos nemével a szellemi fölény- és tökélynek 
a szédítő magasságból lekialtatott hozzánk makrancoskodó 
földön-járókhoz, h o g y : >ti együgyűek, hogy mertétek 
javaslatomat elvetni; holott ti ugy sem vagytok képesek 
mindnyájan együttesen csak megközelítőleg is oly alapos 
művet megalkotni, — különben éles bírálat helyett job-
bat javasoltatok volna.* 

Pedig a javaslat nem javaslattétel, de megbirálás 
s észrevételezés végett küldetett meg az egyházaknak ; 
— minek természetes következménye lett a kritika. 

Nem foglalkoznám az eldobott javaslattal, — ne-
hogy azon gyanúba jöjjek, mikép különös kedvem kere-
kedett annak szerkesztőjét privát passióból boszantani s 
keseríteni, — ha uj javaslat nem lenne készülőben. De 
nem lehet óhajokat kifejezni a nélkül, hogy ne reflec-
táljunk a meglevő javaslatra és ennek hibáira. Pedig én 
az egyház érdekében több irányban akarom kívánságo-
mat kifejezni; habár az általam képviselt egyház már 
annak idején megtette jó indulatu észrevételeit az emii-
tett javaslatra vonatkozólag, — melyek azonban a javas-
lat-készitő ur által talán azért, mert csak írásban s egy 
példányban küldettek be, figyelemre sem méltattattak. 

Az elvetett javaslatnak fő és veszéllyel fenyegető 
hibái ezek : elfeledi, hogy a protestantismus = libe-
ralismus; hogy a protestantismus éltető eleme a sza-
badság, hogy csak addig életképes, a mig szabad elvű 
s addig él, a mig élvezheti a szabadságot; — további hibái : 
centralistico-hierarchicus, — külsőségekre, fényre, pom 
pára, hatalomra, s uralkodásra nagy súlyt fektet, — 
figyelmen kivül hagyja azt, hogy bizony a protestáns 
egyháznak egyedüli támasza a világi elem ; hogy tehát 
nem észszerű s nem tanácsos ezen erős alapot kirúgni 
akarni az egyház lába alól. Hogy papi-uralom esetben a pro-
testántismus megszűnik, azon senki sem kételkedik s min-
denki belátja, a ki józanul gondolkodik e tárgy felől; 
— és miért ? — azért, mert a protestáns ember — 
legyen az szegény vagy gazdag — arra büszke s hiu, 
hogy ő is tehetségéhez képest támogatja az egyházat s 
hozzájárul annak fentartásához és ha lehetséges, felvirá-
goztatásához pénzzel, szóval s tet tel ; és mentül nagyobb 
befolyás és hatáskör engedtetik és biztosíttatik a világi 
embernek, nemes büszkesége s nagyrabecsülendő hiúsága 
annál erélyesebb s buzgóbb tevékenységre s áldozat-
készségre ösztönzi; vagyis más szavakkal: a világi pro-
testáns ember oly jogot akar gyakorolni az egyházi té-
ren, mint a minő jog megilleti őt kötelezettségei s ter-
heinél fogva, — s addig érdeklődik és buzgólkodik az 
egyház és az egész protestantismus ügye iránt, a mig 
neki befolyás engedtetik. Vegyétek el a protestáns em-



bérlői azon jogokat, melyeket mint egyházi tag élvez 
és fosszátok meg hatáskörétől, paralysáljátok befolyását: 
és ö minden hitérés és hithagyás nélkül — bár vallásos 
és erkölcsös marad — megszűnt protestáns lenni. Ezt 
eredményezné a centralisticus, absolutisticus, hierarchicus 
(agyon-döngetett) egyház-rendezeti javaslat. Ez okból tá-
madtam s támadom meg ezen veszélyes polypot, mely 
vak hiúság szörny agyrém-szülöttje. Nincs veszélyesebb 
ellensége s rosszabb lelkésze a protestáns egyháznak, 
mint azon pap, a ki az egyházi hatalmat absorbeálni s 
fő szerepet játszani törekszik és a ki a helyett, — hogy 
lelkipásztori teendőivel foglalkoznék, egyháza s a pro-
testantismus ügye iránt buzgólkodnék, — hiu külsősé-
gekben, fényben, pompában és nagy hatalom gyakorlá-
sában keresi a dicsőséget. Az uj rendezeti javaslaton 
pedig azon törekvés észlelhető, hogy a papi-uralom be-
hozassák és főleg a magasabb sphaerákban, illetőleg 
rangban lévő papságnak döntő és világrengető béfolyás 
biztosíttassák; — minek azután — legalább a mostani 
légáramlat szerint ítélve — az lenne következménye, 
hogy oly szép dolgok, mint a pilai, — melyben az azt 
inscenirozott uraknak legkisebb igazságuk sem volt, s 
melynek párja sem a Caraffa előtti, sem azutáni időkben 
nem található, — gyakran ismétlődnének. Hogy pedig 
ezen eljárás igazságtalan, jogtalan s egyházi jogunkkal 
ellenkezik, kétségtelen, mert oly egyén, a ki lelkészi 
képesítést nyert, jogosan bármely egyház által lelkészül 
megválasztható ; ezen választásba nincs senkinek beleszó-
lási s beavatkozási joga és erről az egyházi felsőbbség 
csupán tudomásvétel, de nem helybenhagyás végett érte-
sítendő ; ellenesetben nem volna önkormányzat, hanem 
absolutisticus kínevezés s octroyálás. Ezekből világos, 
hogy csak annak van és lehet döntő szava, a ki választ 
(vagyis szerződik) és fizet; és hogy csak a választó egy-
ház bir arra jogosultsággal, hogy választott hivatalnoká 
(tehát papját is) elmozdítsa rendes eljárás és határozat 
utján ; és az egyházi felsőbbségnek csakis azon egy 
esetben szabad és lehet beavatkoznia, ha az ügy feleb-
bezés utján hozzá ju t ; más különben az egyházi felsőb-
ségnek ily ügyekbe avatkozása, lehet önkény, lehet 
botrányokat előidéző erőszakoskodás — de nem illetékes, 
törvényes, a keresztyéni szeretet- és papi méltósággal 
összeférő eljárás. Ezektől el kellene tiltani rendezetileg 
az egyházi felsőbb egyéneket és forumokat. A rende-
zetbe fel kellene venni azt is, hogy az esperes, superin 
tendens stb. csak primus inter pares, hogy tehát az 
egyház s lelkésze nem az ő szolgájuk ; hogy ők az egy-
házi választásokat semmi tekintetben nem befolyásolhat-
ják, tehát nem candidálni, sem a választást vezetni, azon 
elnökölni, sem pedig a választást helybenhagyni, vagy 
a választottat hivatalaban megerősiteni hivatva és jogosítva 
nincsenek; — határoztassék meg, hogy mely esetben 
s ki által kifogasolható a választás és mikor van helye 
a választás megsemmisítésének és ki által; mondassék 
ki, hogy választásnak a világi functionariusokra nézve 
helye van; i-ör lemondás, 2-or az egyház területerőli 

elköltözés, 3-or elmozdítás, 4-er halai esetében, — mert 
az időszakonkénti választásnak sem értelme, sem szük-
sége nincs, — ez pusztán indokolatlan, időt rabló feles-
legesség és ugy, mint a mostani rendezetben javasolta-

tik, jogtalan nagyurhatnámsági viszketeg (rendezet 76. 
b) és 89.) vagy valasztassék minden egyházi hivatalnok 
életfogytaiglan, vagy pedig bizonyos időközben, — mert 
ha csak az alsóbb foknak választatnak periodice, az mél-
tatlan kicsinylés és becsmérlés jellegét viselné magán. 
De nagyon finnyás dolog is a valasztás, korteskedésre, 
piszkolódas, rágalmazás, sértegetés, súrlódás, partoskodás 
és viszalkodásra ingerel s attól tartok, hogy választások 
gyakori ismétlődése esetén kötéllel is bajosan lehetne 
p. o. felügyelőt fogni, mert a legbuzgóbb felügyelő is 
irtóznék attól, hogy választás alá kerüljön, nevét (becsü-
letét) piszkoltassa a vele szigorú eljárása s igazságossága 
miatt meg nem elégedők altal; megvallom nyiltan, hogy 
én visszatérő választás esetén s akkor, ha a lelkésznek 
mintegy alárendeltjekép és pictus masculusaként kellene 
szerepelnem, soha még hallani sem akarok semmiféle 
egyházi tisztségről s nem avatkozom többé semmibe; 
de ha a lelkész tétetnék parancsoló úrrá, ez esetben 
csak a köteles fizetéseket teljesíteném. Más szavakkal: 
a rendezeti javaslat a világi tagok közönyét idézné elő ; 
ez pedig már magában véve nemcsak bukást, de valósá-
gos halalt eredményezne. 

Legyen a készítendő rendezeti javaslatnak vezér-
elve : az autonomia és a ,tulajdonjog4 szentsége. El-
lenkező esetben jobb, ha marad. Részletes javaslatokat 
nem szándékozom tenni, mert ez nem hivatásom, nem 
lévén a bizottság tagja, azonban mellékelem előbbi ren-
dezeti javaslatra vonatkozólag, az általam képviselt egy-
ház altal tett észrevételek- és kifogásokat; — s ajánlom 
ezek figyelembe-vételét az uj javaslat kidolgozásakor. 

A legutóbb kiküldött bizottságnak adott utasításról 
legközelebb írok. 

Fekete István, 
ügyvéd s a bártfai t. a. 

egyház felügyelője. 

Huszonöt éves felügyelői jubileum. 
Igaz ugyan, hogy nem régen egyike tekintélyesebb 

napi lapjainknak felszólalt a jubileumok megtartása ellen, 
és helyeselvén a nemzeti színház e tekintetben hozott azon 
határozatát, mely szerint ezentúl csak is a valóban ér-
demesek működését fogja alkalmilag örömünnepek rende-
zésével megtisztelni, kifejezi azon kívánságát : miszerint 
ne ünnepelje meg a közönség minden kisebb fontosságú 
esemény, vagy minden kisebb jelentőségű (hivatalnok) 
egyén működésének örömünnepét, jubileumát, mert hiszen, 
mint mondja, ezen kegyeletes szokás maholnap kó-
ros divattá lesz és minden legcsekélyebb dolognak és 
alárendelt hivatalnok működésének is lesznek jubileumai, 
örömnünepei; — s igy tehát mint látszik, a jubileumokra 
nem kedvező szél fúj, és hogy én mégis egy jubileum 
leírására vállalkozom, pedig annak dacára, hogy a fent-



jelzett felszólalást és kívánságot teljesen indokoltnak és 
helyesnek találtam ; annak oka az, miszerint nézetem 
szerint a miről szólani kívánok, méltó arra, hogy a nyil-
vánosság terén is megemlegettessék és az örömünnepet 
ülő méltó reá, hogy a közönség is vegyen tudomást 
megtiszteltetéséről. 

Protestáns egyházunkban, itt nálunk Magyarorszá-
gon, a felügyelői hivatal valóban: nobile officium. Jut 
a felügyelőnek dolog, gond elég — és a tlzetés érte 
legfeljebb a hála, a köszönet. Nagyszerű fizetés az igaz, 
ha azt őszinte szívből adják. De a mai világ realistikus 
irányú fiainál, s kivált világi uraink nagy mérvű, bár 
hála istennek nem általános egyházi közönyössége mel-
lett, mindenkor valóban különös hálás megemlitésre ér-
demes is az olyan férfiúnak példája, a ki egyháza iránti 
szeretetből nem csekély áldozattal kész is és képes is 
vinni a felügyelői hivatalt az évek hosszú során át. Mert 
most, midőn a kor szelleme minden közhivatali teendőért 
megfelelő anyagi jutalmat is követel, midőn szóval az a 
korszellem kívánsága, hogy minden lépten nyomon meg-
fizettessenek fáradozásaink, most mondom már az is el-
ismerésre méltó tett, ha valaki valamely hivatalt, mellyel 
díjazás nem jár, pár rövidebb éven át is vállalkozik vi-
selni. Annál nagyobb köszönet és elismerés illeti meg 
tehát azon férfiút, a ki ilyen hivatalt egy negyed száza-
don át viselt — lelkiismeretesen, pontosan és pedig sok-
szor úgy, hogy az nem csekély áldozatába is került. — 

Ezen felfogásának adott kifejezést az eperjesi evan-
gélikus magyar-német egyház közönsége, midőn elhatá-
rozta, hogy 1856. Szeptember 28-án megválasztott s 
azóta tisztében többször megerősített felügyelője : tekinte-
tes Kubinyi Albert úr negyed százados hivatal viselésé-
nek évfordulóját megünnepeli, — és hogy ezen hálás meg-
emlékezésének jelét — egy díszalbum átnyújtása alakjá-
ban — a szeretve tisztelt felügyelőnek bemutatja. 

Az album elkészülvén 150 aláírással ellátva, folyó 
évi október 2-án adatott át az egyházi felügyelő tek. Ku-
bényi Albert úrnak. 

Az átadás a következő ünnepélyességgel ment végbe : 
D. e. 11. órakor összegyülekezvén az egyházi közön-

ség tagjai és a felügyelő gondozása alatt álló elemi fiú 
és leány iskolák növendékeinek küldöttei a felső leány 
iskola egyik (nagy) termében, a főesperes nt. Sztehlo 
János lelkész úr vezetése alatt, az ünnepeltnek lakására 
vonultak, holott is — az éppen akkor gyengélkedő felü-
gyelőt legelőbb is elnök társa a helybeli lelkész — főespe-
res köszöntötte fel melegen, ékes szavakkal utalván arra, 
miszerint Kubínyi Albert úr az eperjesi magyar-német 
egyház felügyelőinek díszes sorában méltó helyet fog-
lal el, mert hálás megemlitésre méltó elődeinek diszes 
székében az egyház megelégedésére és javára már 25 
év óta foglal helyet s az egyház ujabbkori történeteinek 
nevezetesebb eseményei, fordulatai az ő nevéhez fűződ-
nek — s éltetvén őt, mint kiben közbizalom összeponto-
súl, kivánja, hogy (családjában boldogon) az emberi élet 
legvégsőbb határáig is ily sikeresen töltse be tisztét ! — 

Lelkes éljenzés követe szavait, s ekkor átnyújtotta neki 
a dísz-albumot. 

Megható volt ezután látni, hallani, mily meleg ben-
sőséggel köszöntötte fel a collegiumí tanárok ország-
szerte szeretve tisztelt nestora Dr. Vandrák András, ezen 
2 év múltával 50 éves jubilaeumát ünnepelendő jelese 
e főtanodának, a felügyelőt a collegíum tanári karának 
nevében, mint ez iskolának mindenkor lelkes pártfogó-
ját, — patronusát. 

A tiszteletre méltó ősz tanár után, kinek, mint 
azt neki a magy. történelmi társulat itt mulatása alkal-
mával, Szilágyi Sándor, a hazai történetírás ezen ki-
tűnő bajnoka mondot ta : ott is vannak tanítványai, a 
hol nem is gondolná, mert hiszen közvetve, mint mondá 
ő is az, mert Vandrák tankönyvéből tanúit ! az ősz tanár 
után az iskola ifjúságának képviselői (legelői Kovácsy 
Jolán) köszöntötték fel szép, ékes szavakkal a felügye-
lőt, s az, mint a hallgatók is, meghatottan hallgatta a 
kicsinyek ékesen szóló üdvözleteit s csodálta egynek 
másnak (Bielék) jó emlékezetét, bátor beszédét. A négy 
iskolás gyermek felköszöntője meglepte, a megelőzött két 
érdemes férfiú üdvözlete pedig meghatotta a felügyelőt, 
s ő mély megindulással s lelkes szavakkal ecsetelte nagy 
örömét ezen reá nézve váratlan meglepetés-, megtisztelő 
bizalom- és kitüntetésért s Ígérte, hogy mint eddig, úgy 
ezután is mindent el fog követni szeretett egyháza és 
annak iskolái javára, a mi mellett tiszta szándékai tuda-
tában, erőt, lelkesedést ezen tekintélyes egyház bizal-
mából fog meríteni. A felügyelő beszédét követő „élje-
nek* után ngos Berzeviczy Tivadar kir. tanácsos és Sá-
ros megye tanfelügyelője köszöntötte még fel Kubinyit. 
O — ugy mond, nem tartozik ugyan az i. t. ev. egy-
házhoz, de az egyházi felköszöntések után — mint is-
kolai felügyelőt, tehát mint kartársát eljött felköszön-
tem, hogy igy mondjon neki köszönetet az iskolaügy 
érdekében való fáradozásaiért. Elénk tetszés nyilvání-
tások követék a tanfelügyelő rövid, de szívélyes üdvöz-
letét s az egész gyülekezet újra lelkes éljenekben tört 
ki. Ekkor a felügyelő ur tisztelt neje állott a távozni 
kivánó nagy számú vendégek elé és magyaros szivélyes-
séggel és háziasszonyi finom tapintattal olyan szépen 
az asztal köré ültette a vendégeket, hogy azon vettük 
magunkat észre, hogy a toasztoknál vagyunk. A toasztok 
közül kiemeljük a főesperesét, Sztehloét, a ki az ünnepelt-
ért emelt poharat, a háziurét, a ki a főesperest, a col-
legiumí tanári kart és jubiláló collegáját, az egyháznak 
25 éven át hü jegyzőjét Mikolik Gyula tanitót éltette. 
Tahy István törvényszéki biró (és alelnök) a háziasszonyt 
mint kitűnő felügyelőnét, — Herfurth József tanár egy 
sikerült toasztban a háziasszonyt, mint az árvák anyját 
(Kubinyi-Csupka Zsófia a m. árvaház alelnöke) él-
tette. Végül a kedélyes beszélgetés közben poharat ra-
gad kezébe Kubinyi Aurél úr (Albert bátyja) és élteti 
a házi asszony kitűnő „szárnysegédét* Csatáry Zsig-
mondné ő nagyságát, a ki annak házát paradicsommá 
változtatja — stb. stb. 



A kedélyes asztaltól valóban nehezen esett távozni, 
de bajos is volt, mert a háziak háromszor négyszer is 
letétették a vendégekkel a kalapot s akkor újra kellett 
kezdeni. 

Ezen elbeszélt esemény pedig szolgáljon derék 
felügyelőinknek buzdító például s lelkesítőül pályájukon, 
— s az általok egyházuk iránti szeretetből elvállalt kö-
telesség — (hivatal) — könnyűvé válik, látva, hogy olyan 
tekintélyes testületek is, mint az eperjesi magyar-német 
egyház, mily hálás köszönettel fogadjak — és jutalmaz-
zák a buzgó feügyelők munkaját. 

S ez bizony a felügyelőkre nézve (a kik rendesen 
nem szoktak olyan állapotban lenni, hogy fizetésre szo-
rulnának) bizony-bizony sokkal becsesebb kincs mint 
akármi más ! — Ezrek bizalma — egy tekintélyes egy-
ház hálás köszönete, bizony megérdemli, hogy fáradoz-
zunk érette. Hörk József. 

A barsi ref. e megye őszi közgyűlése. 
Eőleg azon okból, hogy a pápai főtanodában 

megürült egy tanszék betöltésére e. megyénk is bead-
hassa szavazatát, Jókay Lajos esperes ur közgyűlést 
hivott egybe, melynek közérdekűbb tárgyai im ezek 
valának : 

1. Közvetve Tarcy halála folytán főiskolánkban 
megürülvén egy tanszék (a gymn. II. osztályé), 8 érde-
mes pályázó közül e. megyénk dr. Kapóst/ Luciánt, az-
előtt Győrött bencésrendi okleveles tanárt, ki nem rég 
a ref. egyház kebelébe tért, választá egyhangúlag. 

2. Időközi lemondás vagy megbízatás lejárása 
folytán majdnem valamennyi hely megürülvén e. me-
gyénk kormányában : e gyűlésen lőn constatálva a vá-
lasztás eredménye. Egyházi főjegyzővé Sz. Kiss Károly 
pozbai lelkész, világi főjegyzővé Szabó Lajos képezdei 
igazgató, aljegyzőül Konkoly Thege Gyula, tanácsbirá-
kul Varannay Lajos ujbarsi, V. Kiss Károly vezekényi, 
Patay Károly szódói, Juhász Pál kissárói lelkészek, vi-
lági részről : Pomothy Gábor, Nyári Béla báró, Zalay 
Ferenc kir. ügyész és Mocsy Lajos urak választattak. 

3. Zongor János ur, szolgabíró, 200 forintnyi ala-
pítványt tőn a lelkészi s tanitói gyámoldára. Sok ily 
derék férfiút más vidéknek is 1 

4. A nyáron kibocsátott ifj. Patay Károly után 
most 2, hittanszakot végzett pátrióta kopogtatott bebo-
csátásért, u. m. Csóka Pdl és Nagy Sándor, elébbi egy 
héttel utóbb dicséretes eredménynyel megadván az e. 
megyei vizsgálatot Váradra, Zánthó Lajos ur mellé, 
utóbbi" pedig S.-patakon végezve, s az ott divó szokás-
hoz képest már kaplányi vizsgát is adva csak esküt 
tőn s ezzel V. Ladanyba, Molnár Sámuel ur oldala 
mellé rendeltetett. 

Megütköztünk azon, hogy a mas e. kerületben 
végzett ifjak, kik az ott fenálló szabályrendeletek szerint 
a hittanszak végeztével azonnal megadvan az u. n. káp-
lanyi vagy exmissionalis vizsgálatot, elébe léphetnek 
sajat tfjainknak, kik a mi kerületünkben fennálló sza-

bályrendeletek szerint csak a pálya végezte utan 2 évre 
jelentkezhetnek ama vizsgálatra S mivel a Nagy Sán-
doréhoz hasonló eset nem az egyedüli, felirt e. megyénk 
a kerületre szabályrendelet alkotása iránt, melynél fogva 

| saját ifjainkat ne szoríthassák háttérbe a más főiskolák 
növendéke?. Már vagy a hegy menend Mohamedhez, 
vagy Mohamed a hegyhöz ; de valamiképen közeled-
nünk kell egymáshoz nekünk, ötegy királyságnak. 

Hasonlóan bekebleztettek Végh István és Kis 
Gyula okleveles ifjú tanitók. Gergely András 

Felhívás ! 
a magyarországi öt ref. egyh ker. énekügyi bizottságai-

nak zeneértő tagjaihoz. 
Alólirottak ezennel indítványozzuk, miszerint egy 

közös értekezlet tartassék Budapesten, — hol az öt 
kerület énekiigyi bizottságainak zeneértő tagjai mind. 
nyájan megjelenvén, jöjjünk közös megállapodásra az uj 
énekes könyvbe felveendő dallamok, — nevezetesen azok 
száma, különféle alkalmakra való szétosztása, s lehető 
arányosítása iránt. Mert : 

a) meg kell állapodnunk egy bizonyos mennyi-
ségben, 

b) ki kell jelölnünk a dallamokat azon alkalmakra, 
melyek a szöveg keretében előirvák, nehogy azon ab-
normitás álljon elő, melyben jelenleg használatban 
levő énekesünk annyira sinlődik, hogy például: ugyana-
zon dallamra énekelünk az Ur Jézus kínszenvedése s 
feltámadása ünnepén stb. 

c) meg kell határoznunk, hogy melyik dallamra 
legfólebb hány ének Írassék, nehogy némely dallamok 
túl használva legyenek, mint jelenleg ís, — végre : 

d) ki ki előadandja az általa felvenni javaslandó 
dallamokat, korszerű — s a magyar versmérték szab-
ványai szerinti kézírásban, G. kulcson. — Megjegy-
zendő, hogy egyedül csak magyar dallamok javasolhatók. 

Ki a T. urak közül ez indítványt pártolja, kegyes-
kedjék pártoló szándékát egyik alólirotthoz (u. p. Sik-
lós — Gyiidy írásban beküldeni, ki is a közös értekez-
let megtarthatására meg fogja tenni a szükséges lépéseket. 

Az összes hazai prot. lapok szerkesztőségeit tisz-
telettel kérjük e ,felhívásunk* szíves közlésére. 

Kálmán Karkas, Ivánka Sámuel, 
gyüdi lelkész, s biz. tag. főisk. ének-zenetanár 

S bizott tag. 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z É 3 I S K O L A . 

- A ^ p r ó s á L g - o l c . 

(K. P.) Csodatagadó püspök. Gouy-Lhopital (Sommá 
dep.) nevű helységben egy asztalos azt híresztelte, hogy 
neki a szent szűz rendesen megjelenik s előtte a jövendőket 
eleve föltarja. E csodanak menten számos hívője akadt ; 



hirdetéseket bocsátottak világgá, ünnepnapokat jelöltek-
ki és szertartásokat állapítottak meg a csoda tiszteletére. 
E hóbortokat azonban az arniensi püspök (tisztelet neki 1) 
megsokalván, körlevelet bocsátott ki, melyben a követ-
kezőket mondja : .Fontolóra vettük azokat az állítóla-
gos csodákat, megjelenéseket és jövendöléseket, melyekben 
a szent szűzzel olyan méltatlan és képtelen szerepet 
játszatnak. Azonban lehetetlen, hogy e bárdolatlan, értel-
metlenséggel és ellenmondásokkal, theologiai botlásokkal s 
durva ostobaságokkal teljes eszel ősségekben egyebet lás-
sunk, mint nyomoru l t s zemfényvesz tés t (misérables 
jongleriesj vagy bolond káprázatokat (folles hallucinati-
ons) avagy ezt is, azt is egyszerre. Megtiltjuk a papság-
nak és a híveknek, hogy a gouy-i összejövetelekben s 
nevetséges hűhókban részt vegyenek, s általaban, hogy 
bármely ilyes üzérkedő cultust látogassanak, melyet űgy 
az egyházi, mint az emberi törvények egyiránt kárhoz-
tatnak.4 

A »Témoin de la vérité* prot. egyházi lap komoly 
(i) vitát folytat a jPouvoir de Marié4 (Maria Hatalma) 
című ultramontán lappal a lourdesi csoda tárgyaban. 
A prot. cikkező (Cadot lelkész) 15,000 frankot ajánlott 
föl ultramontán ellentelének (Pau abbénak), ha ez a 
csoda valódiságát bebizonyítja. Az abbé erre azt felelte, 
hogy Cadotval s a hozzá hasonló vakokkal és süketek-
kel nem érdemes szóba állni. Bizony az is kárba ve-
szett fáradság, ha egy prot. lelkész a lourdesi, vagy 
akárhová való badarságokkal komolyan foglalkozik. 

Montévideoból (Déli Amerika) írja Besson ref. lel-
kész, hogy Paraguayban és Uruguayban napról-napra 
több tért veszítenek a jezsuiták ; a protestánsok ellen-
ben annál sikeresebben terjeszkednek. Fölemlíti, hogy 
különösebben 7 fiatal ember (4 svájci, 2 dán és 1 
magyar) van segedelmére. Kár, hogy a neveket nem 
közli. 

A Biblia kelendősége az angoloknál. A Bibliának 
1611 -diki angol fordítását közelebb revideálták s a re-
revideált szöveg nyomtatását ez évi májusban végezték 
be. Egyelőre két millió példányt nyomattak s e renge-
teg sok példányt megjelenése után 48 óra alatt mind 
elkapkodták. 

Párisban a protestánsoknak jelenleg 32 ájtatoskodó 
termők van (a templomokon kivül), melyekben hetenként 
62 nyilvános előadást tartanak ; egyszersmind ugyan-
azon termekben a gyermekeket 39-szer, a felnőtt ifja-
kat és leányokat 5-ször gyűjtik össze; 11-szer van bib-
liamagyarázat, 12-szer munkaóra, 7-szer angol nyelvta-
nítás és 3-szor ipariskolai oktatás. 

I R O D A L O M . 
Felhívás . „Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imáimra4 

kibocsátott előfizetési, illetve aláírási felhívásomban, f. 
évi okt. I 5-ik napja volt kitűzve, mint végleges határidő. 
A meddig nevezett ívek hozzám küldendők lennének ; 

mivel még számos előfizetési ív kinn van, okt. 15-dike 
pedig ma-holnap elmúlik, tisztelettel kérem azokat, kik-
hez előfizetési ív érkezett, méltóztassanak hozzám hala-
déktalanul áttenni ezen íveket, hogy magamat a nyom-
tatandó példányok számára nézve tájékozhassam. Mély 
tisztelettel Nyíregyházán, okt. 10-én Lukács Ödön fi-
szabolcsi esperes. 

Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái. Fordí-
totta és magyarázatokkal ellátta Zsengeri Samu. XII. 
füzet. Ára 50 kr. A mostani füzettel a vállalat már vége 
felé jár. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. A pestmegyei ev. esperesség 

alespereseiil Török József ceglédi, főjegyzőjéül Melczer 
Gyula acsai, aljegyzőjéül Jezsovics Pál cinkotai lelkész 
választatott meg. •— Lapunknak irják, hogy Oláh Pé-
ter kassai ref. segédlelkész Garbóc-Bogdányban egyhan-
gúlag rendes lelkészül választatott meg. 

* Zsinati választások. A dunamelléki egyházke-
rület fő- és középiskolái részérő!: rendes képviselők : 
Kovács Albert theol. tanár, Öreg János gymn. tanár ; 
Pótképv. : Vámos Béla, jogtanár és Baráth Ferenc gymn. 
tanár. 

* A zsinatra utazó egyházi és világi képviselők 
részére a magyar éjszakkeleti vasút igazgatósága f. évi 
oktober hó 15-tul november hó 30-ikig terjedő időre 
vonalain Debrecen :g és vissza leszállított áru menetje-
gyeket engedélyezett, még pedig egész III. oszt. jegy-
gyei a II. kocsiosztályban vagy fél II. oszt. jegy gyei a 
III. kocsiosztályban. 

* Papszente lesek A barsi ref. egyh. m. kebelezett 
V. Ladány egyh. községét, egy szokatlan és nagy meg-
tiszteltetés érte sept. 14-én; a mennyiben tiszt. Csóka 
Pál és tiszt. Nagy Sándor urak felszentelési ünnepélyé-
nek lett tanuja. — Az előbbi tisztelendő férfiú, nt. Va-
rannay Lajos, Szabó Lajos és Juhász Pál ref. lelkész s 
kinevezett censorok szigorú s tapintatos vizsgálataik 
után, — az utóbbi pedig, mivel Sáros-Patakon végezte 
iskolait, ahol más szokás és törvény dívik ez ügyre nézve, 
— bocsáttattak az Ur szine eleibe, hogy felesküdjenek 
a szent könyvre a bibliára, melynek örök igazsága szent, 
hogy hirdetői legyenek annak s prédikálják azt alkalmas 
és alkalmatlan időben ! Nagyt . Jókai Lajos esp. ur, egy 
a tárgyat szépen felölelő beszédben, melynek alapthé-
mája az vo l t : „menjetek el a széles világra stb.4 , — a 
jelenvolt fényes közönség ünnepélyes meghatottsága 
mellett, testvéreiül fogadta s az igehirdetésre felhatal-
mazta a két jeles férfiút. — Megemlítem még azt, 
hogy mind a két exmittált férfiú bizonyítványa tiszta 
kitűnő. Ily jeles készültségü férfiaktól — protestáns egy-
házunk sokat, nagyon sokat várhat! Adja Isten, hogy 
kedvvel s lélekkel buzogjanak szent vallásunk érdekében 
s a hit levén nekik mindenük, lankadatlan szorgalommal 
munkálják a majd gondozásukra bízott nyáj szellemi 
jólétét s találják fel a nemes igyekvésben boldogságukat. 
Arany Lajos. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tutajdonos: B a - l l a g f i ^ E ó r . D E U T S C H M féle művészeti intézet Budapesten. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

K I A D Ó - H 1 V A T A L.: 
IX. kar. Kinizsy-utca 29. sz. 1. em. 

Előfizetési dij: 
Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések d i ja : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Teljes számú példám. yokilsiELl mindég szolg-áüLtLSL-timk:-

Azon t. előfizetőink, kiknek elöfizetésök 
lejárt, annak megújítására felkéretnek. 

A zs inat e lőesté jén. 
Hogy leszünk már t. szerkesztő ur r A zsi-

nat ajtait kezdik már feltárni, és a mint veszem 
észre, — legalább a mi vidékünkön, — kezd éb-
redezni, némelyeknél pedig fokozódni a zsinati ér-
dekeltség. Még azon lelkésztársaim is, kik eddig-
elé oly közönyösen tekintettek a zsinat elé, most 
már kérdezgetik, hogy a zsinattól mit várhatunk ; 
várhatunk-e mindent ? vagy csak valamit ? vagy 
semmit ? Mi azután magunk között inter pocula 
le is tárgyaljuk az egész zsinatot. De hát mi 
gyarló Saulok, kik egyszerű nép s idegen vallás-
felekezetüek közt élünk, távol a fővárosi, még 
távolabb a kálvinista Rámában, vagy akarom 
mondani Rómában lakó Sámuelektől, szeretnők 
a magunknál bölcsebbek jóslatait hallani. Szabad e 
hinnünk egyházunk boldogabb jövőjében ? s nem 
járunk-e majd ugy, mint már igen sokszor jártak az 
emberek a zsinatolással, ugy a mint jártak a kö-
zelebbi évtizedben katholikus atyánkfiai, kik szintén 
nem kevés zajjal, jó adag reménnyel megindítot-
ták az autonomicus vágyak valósítására a több 
rendbeli gyülésezést, és a mint veszem észre, most 
is csak ott vannak, hol ezelőtt tíz évvel voltak. 

Kíváncsiak vagyunk bizony mi vidékiek, nem 
tagadom, vagy hogy helyesebben fejezzem ki ma-
gam : egyre jobban érdeklődünk egyházunk jö-
vője iránt, s bár még össze sem ültek a sz. atyák, 
már szeretnők tudni, mi üdvös határozatokkal 
oszlandanak széjjel. 

De értem én azt is, ha szerkesztő ur és a 
többi vezérszerepet vivő bajnokai egyházunknak 
tartózkodnak épen most, a zsinat előestéjén jós-
latokba bocsátkozni, s nézeteik, reményeik nyilvá-
nításával mintegy eleibe vágni a zsinati tanácsko-
zásoknak. Önök előtt ott leend majd az alkalom, 
legjobb erejük s tehetségük szerint közremunkálni 
egyházunk javára. Meg ís nyugszunk teljesen a zsi-
natra küldött hitrokonainknak ugy jóakaratában, 
mint bölcseségében. De bár tudjuk, hogy a mi 
képviselőink ismerik eléggé egyházunk ügyeit, ba-
jait, s tájékozvák küldőiknek nézetei, óhajtásai, re-
ményei s aggodalmai iránt: mégis talán nem cse-
lekszünk haszon nélküli dolgot, ha mi kivül állók O J 
is, biztosabb tájékoztatás végett hallatjuk egy és 
más tárgyról nézeteinket; ha a mi, barátságos 
társalgás közt tartott provinciális zsinatunkról is 
küldünk tudósítást. 

Ezen meggyőződés indított ezen sorok Írására. 
Ezelőtt néhány nappal egyik tíszttársunk haj-
lékában jövénk össze meglehetős számmal mi 
azon vidékbeli lelkészek — mert hála Istennek, 
közöttünk a kollegiális szeretet kötelei még meg-o o o 
lehetős erősek; — és itt időnknek komolyan töl-
tött részét majdnem kizárólag a zsinat ügyének 
szenteltük. 

Van közöttünk egy pár erősen pessímísta 
hajlamú kolléga, kiknek erős hitükké vált a zsinat 
szerencsés eredménye iránti hitetlenség; kik előtt 
ugy rémlik, hogy a debreceni nagy tanácsterem 
ajtaja fölé is az ismeretes olasz mondás leend 
néhány nap múlva felírva: Lascíate ogni speranza! 
Mondjatok le minden reményről ! Hogy miért r 
előadák bőven érveiket. 



Ezekkel szemben azután nyilatkoztak a de-
rültebb kedélyű, vérmesebb reményű tiszttársak. 
Ha nem is teljesül a zsinat által minden óhajtá-
sunk — mondá az egyik, — ebben és ebben 
hiszem, hogy intézkedni fog a zsinat. Én hiszem 
— folytatá a másik, — hogy ezen s a harmadik 
és negyedik annyira íontos ügyre nézve okvetlenül 
ki fognak terjeszkedni. Tudjuk — szól a harma-
dik, — hogy épen most mennyire égető kérdé-
sek egyházunkra és iskoláinkra nézve ezek és 
ezek, s ezért szerintem lehetetlen az idevonatkozó 
kérdéseknek megoldása nélkül a zsinatnak szét-
oszolni. Azután szólt még negyedik, ötödik tár-
sunk is okvetlenül elintézendő ügyekről, ugy hogy 
midőn ilyképen a tárgysorozatot megállapítottuk, 
alig maradt ki a 20 év óta egyes egyházkerületek 
által zsinatra utalt tárgyak közül vagy egy is. 

Észrevettük mi ezt, s az ebből eredő nehézsé-
get azonnal, s midőn kivált kissé jobban reflec-
táltunk a mondottakra, beláttuk, hogy a zsinati 
programmon változtatni kell. Es változtattunk is. 
Tanácskozásunk végefelé a többség részéről 
ilyen forma nézetek nyilvánultak: 

Először is a pessimisták tana elvetendő. Mert 
hát tudjuk ugyan jól, hogy magyarok és kálvi-
nisták vagyunk, s hogy elég a kettő közül csak 
egyiknek is lennünk arra nézve, hogy közöttünk 
egyetértés létre ne jöjjön, s hogy igy a synodus-
ból legyen nodus. De értünk már mi oly időt is, a 
melyben ugy is mint magyarok, ugy is mint protes-
tánsok igen szép egyetértésben, vállat vállhoz 
vetve munkálódtunk egyházunk ügyének jobbra 
fordításán. Es ha az idők most nem látszanak is 
oly gonoszak lenni, mint akkor valának; ha a 
fenyegető veszély most nem annyira imminens is, 
mint akkor volt; de az az egyik legfőbb veszély, 

1" ' megszüntetésére ezen mostani zsinati 
1 voltaképen megindult, sokkal régibb, 
s pen oly aggasztó, mint az' volt. Azok-
bai ^ úgynevezett gonosz időkben egyházunkat 
nagyonis egyesíteni, összeszorítani, egy kicsit 
megfojtani akarták; most pedig, és már vagy 
300 év óta, nagyonis tágan vagyunk, talán nem 
is élünk, vagy legalább mint egy egész nem tu-
dunk érezni, még kevésbé cselekedni. 

S ezt a veszélyt ma már nemcsak a maga-
san állók, nemcsak a doktorok, kik kezeiket 
az egyház literén tartják, érezik, de érezzük mind-

nyájan. És ha egyetemesen meg vagyunk egyhá-
zunk testének ezen szakadozottsága és a szétsza-
kadás folytán a zsibbadásnak, tétlenségnek beállta 
s még nagyobb mérvű bekövetkezése felől győ-
ződve : avagy nem tudná a magyar kálvinista 
egyház annyira megemberelni magát, hogy ere-
deti bűnét — a torzsalkodást — levetkezve, ha-
gyományos szokásait, különlegességeit, vélt vagy 
valódi jogainak egy kis részecskéjét a közért fel-
áldozva, létesítse azt, mitől egyháza felvirágzását 
remélheti. A pessimistáknak lehetnek sötét né-
zeteik ; de mi elpirultunk attól a gondolattól, hogy 
egyházunk csak azért áhitotta, sürgette volna 
harmadfél évtizeden át a zsinatot, hogy midőn 
végre azt megnyerte, eddigi bajait még azzal is 
tetézze, hogy gyámoltalansága miatt jóakaróinak 
szánalmát, ellenfeleinek gúnymosolyát felébressze. 

Másodszor a túlcsigázott optimisticus remé-
nyek alábbszállitandók. Találtunk egy eléggé 
találó analógiát, mely eleve fényt vetett egyházi 
és zsinati ügyeinkre. 

Mint nemzet úsztunk a bajban nyakig, jó 
12 —15 éven keresztül, és ezen idő alatt általános 
hitünk volt, hogy ha a nemzet szabadságát, al-
kotmányát visszanyerendi; ha nemzeti kormánya 
és országgyűlése leend : bajaink azonnal orvosolva 
lesznek, s bejutunk az Eldorádóba. A szívós 
kitartás, s .a meg nem hűlt honszeretet, végre 
előidézték azon várva várt időt, s maholnap másfél 
évtizede lesz annak, hogy ujból alkotmányos nem-
zet vagyunk, hogy az állam kormányrúdja ma-
gyar emberek kezében van, és pedig felváltva 
olyanokéban, kiket egykor a nemzet közszeretete 
és tisztelete övedzett körül, kik mai napság is a 
többség által támogattatnak; országgyűlésünk 
14 év óta majdnem permanenter együtt űl, 
árasztja a törvény §-ok özönét: és avagy hazánk 
egéről elűzetett-e az elégedetlenség s a nemzeti 
bajok minden fellege? eljutottunk-e csak a kapu-
jához is nemzeti Eldorádónknak ? 

Bizony ezen kérdésekre magam is óvakodom 
igenlő feleletet adni, ellenzéki elveket valló pap-
társaim pedig még inkább. 

Hanem azután másfelől meg ha a legdiihö-
sebb ellenzéki teszi is fel magának azon kérdést, o ' 

hogy hát mégis javult-e hazánk helyzete 1867 
óta, s van-e alapos remény annak még nagyobb 
mérvű javulása iránt: azt hiszem, kénytelen igen 



nel felelni, és beismerni, hogy nagy külömbség 
van az 1867 előtti és utáni állapot között. Mert 
hiszen ma már magyar nyelvünk, nemzetiségünk 
ápolása és terjesztése, a közművelődés, a magasabb 
tudományos műveltség, a kereskedelem, ipar, 
földtnivelés emelése, felvirágoztatása érdekében 
szabadon működhetünk; anyagi, szellemi, erkölcsi 
erőnket mint magán emberek, vagy mint közpá-
lyán futók, tettel, szóval, vagy a szabaddá lett 
sajtó segítségével zavartalanul érvényesíthetjük 
nemzetünk s társadalmunk érdekében; vagyis bir-
tokában vagyunk azon feltételek jelentékeny ré-
szének, melyek egy nemzet életének s jobb jövő-
jének feltételeiként szoktak tekintetni; melyek le-
hetővé teszik, hogy nemzetünk is megközelítse 
azon magaslatot, melyen más boldogabb nemze-
tek állanak, hogy megközelítse, ha nem is mind-
járt, de majd idővel, lassankint, ha talán a nem 
is most uralkodó politikai párt és kormány ve-
zérlete mellett, - mert hiszen e helyen nem aka-
rok politizálni, s egyik vagy másik politikai párt 
mellett lándzsát törni, — de hát, ha ugy tetszik, 
megközelítse egy másik vagy harmadik kormány 
alatt, melyeknek előállását s a nemzeti akarat-
nak és tevékenységnek ezek vezérlete melletti 
nyilvánulását a visszaszerzett alkotmány lehetsé-
gesse teszi. o 

Fiat applicatio! A mi zsinatolásunk ideje 
nem nyúlhat évekre vagy épen évtizedekre; a 
hetek is elég nagy áldozatokba kerülnek. Már 
pedig, hogy néhány heti tanácskozás alatt, — 
még ha zsinati határozatok és §-ok által orvosol-
ható volna is az egyházunk testén rágódó ba-
joknak legnagyobb része, — mindazon tárgyakra 
nézve meggondoltan, bölcsen lehessen intézkedni, Ou 7 

melyek évtizedeken át zsinati tárgyakűl jelöltet-
tek ki, azt hiszem, teljes lehetetlenség, kivált ha 
még azt is hozzágondoljuk, hogy a zsinattal 
szemben az egyházkerületek is több rendbeli jo-
got fenntartottak és fenn akarnak maguknak tar-O ö 
tani; és így több igen fontos tárgyban, mielőtt 
a zsinat határozna, köteles a kerületek vélemé-
nyét és akaratát is meghallgatni. 

Hagyjunk fd a vérmes reményekkel! ^In 
te est pernicies tua Israel,* fejtegettetett egy 
ízben e lapok hasábjain; de talán épen oly jog-
gal állíthatjuk azt is, hogy ,In te est salus tua 
Israel,* és pedig az Israelen nem csupán a pap-

ságot, bár legelső sorban ezt, hanem az összes 
protestáns népet értve. Nem a zsinat s nem egy-
két heti tanácskozás által fogja a mi tengernyi 
bajainkat orvosolni; hanem önmagunknak kell 
azokat lassú, de kitartó munkásság által oszlat-
gatni. A zsinat maradandó s áldásos emléket ha-
gyand maga után, ha semmit mást nem tesz is, 
mint hogy megteremti a magyar ref. egyházat, 
hogy az eddigelé szétdarabolva levő tagokat O J O o 
összeforrasztja, egy élő egészszé alkotja, s ez által 
megadja a lehetőséget arra, hogy mint egységes 
egyház, egyesitett erővel, egységes vezetés mel-
lett forgatja, ha kell, a dárdát Siona védelmére, 
ha kell a vakoló kanalat annak tatarozására. A 
zsinat nemes munkát teljesítend, ha csak azon 
célt valósitja is meg, mely ezen ujabb zsinati 
mozgalmak megindítói, a debreceni kerület vezér-ö O ' 

férfiai előtt lebegett, a midőn ezelőtt ötödfél év-
vel egy alkotmányozó, vagyis egy oly zsinat tar-
tására hívták fel a testvér-kerületeket, ^ melynek 
egyedüli teendője és végcélja az leend, hogy a 
hazánkbeli egész reform, egyháznak egységes 
szervezetét állapítsa meg, a legalsó fokozattól a 
legfelsőbbig/ ö O 

Egy ily szervezet hiánya miatt jajdultak fel 
kerületeink évtizedek óta számtalanszor, és ha 
egy ilyen valahára létesíttetik, azt hisszük, hogy 
egyházunk szekere belévezéreltetik azon kerék-
vágásba, melyen előbbre haladhat, s melyen ha-
ladva módjában leend lassankint az egyes bajo-
kat orvosolhatni. A jó kezdettel a munkának már 
fele el van végezve. 

Igaz — mondá a mi kis zsinatunk, — hogy 
e mellett bizony még jó volna, ha a nagy zsi-
naton más is történhetnék. Volna bizony még 
egy-két felettébb égető seb, melynek orvoslása, 
s némely oly reform vagy intézmény, melynek 
életbeléptetése felettébb óhajtandó volna; de 
hát aggódva kérdjük: lesz-e ezekre ideje és 
ereje a zsinatnak ? Ha lesz, nagy hálával toga-
dandjuk; de ha nem, a fennebb emiitett mini-
mummal is meg leszünk elégedve. Ezt azonban 
nagyon, de nagyon óhajtjuk és kérjük másrészt 
mi itt a távolból is Istent, hogy az összeülendő 
zsinatra árassza bő mértékben a maga kegyel-
mét, a bölcseségnek, szeretetnek áldott szent lelkét! 

Íjukon yi. 



I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesitők. 

— 15. közlemény. — 

179) Az allamsegitséggel fenntartott alsólendvai 
polgári fiúiskola 9 dik értesitője. Igazgató Dr. Szántó 
Károly. Értekezések: Néhány adat Alsó-Lendva törté-
netéből. Alsó-Lendva és vidéke a jelenben. Növendékek 
sz. 31, kik 5 kivételével magyar nemzetiségűek. Alum-
naeum felállítását tervezik. 

180) Az aradi városi nyilv. polgári iskola 9-clik 
tudósitványa. Igazgató Simay István. Növendékek sz. 
177, kik 17 kivételével magyar nemzetiségűek; a polg. 
iskola tanárai altal ellátott kereskedelmi vasárnapi iskola 
3 osztalyaban 123. 

181) A budapesti orsz rabbiképző-intézet értesitője. 
Igazgató Bloch Mózes. Értekezés: Ábrahám Ibn Ezrá 
mint grammatikus (adalék a héber nyelvtudomány tör-
ténetéhez), Dr. Bacher Vilmostól. (E széles ismerettel, 
nagy apparatussal készült dolgozat 184 lapra terjed, 
míg maga a tulajdonképeni értesítő mindössze 20 lap-
ból all.) Tanulók sz. 39. A lefolyt tanévben az alsó 
tanfolyam legfelső osztalya, az 5-dik osztály is megnyílt 
s ez osztály öt növendékével megtartatott az első érett-
ségi vizsgalat. Gomperz Zsigmond 500 frtot ajándéko-
zott az intézetben fennálló segélyegyletnek. A közokt. 
miniszter az iskola-alapból 1500 frtot utalványozott a 
növendékek segélyzésére. 

182) A budapesti II. kerületi polgári leányiskola 
6-dik tudósitványa. Igazgató Dr. Bohus Rezső. Növen-
dékek sz. 301. Két párhuzamos osztály. 

183) A budapesti VI. kerületi nyilv. községi pol-
gári jxuiskola 11-dik értesitője. Igazgató Roller Mátyás. 
Növendékek sz. 437, kik közül 272 zsidó, 138 r. kath. 
Három párhuzamos osztály. A fölvételre jelentkezett ta-
nulók közül hely szűke miatt többeket vissza kellett 
utasítani. A növendékek száma a mult tanévi létszám-
hoz képest 34®/0-al szaporodott. Az ifjúság körében ze-
nekar és dalarda alakult. A tanulási eredmény általá-
ban annyira nem volt kielégítő, hogy a tanitói tes-
tület határozata folytán az év végén szokásos jutalom-
könyvek kiosztása a lefolyt tanévben elmaradt. 

184) A deési allamilag segélyzett polgári fiu- és 
leányiskola értesitője. Igazgató Szabó Ferenc. Növen-
dékek sz. 134, kik közül vallásra nézve 54 r. kath., 46 
ref. ; anyanyelvre nézve 106 magyar, 26 román, 2 
német. 

185) A kecskeméti községi polgári leányiskola 6-dik 
értesitője. Igazgató Pasthy Károly. Ér tekezés: A ne-
velés körül tapasztalható gyakoribb hibák, az igazga-
tótól. Növendékek sz. 94, kik közül 39 r. kath., 37 
zsidó. 

186) A lolozsvári reí. kollégium értesitője. Helyettes 
igazgató Sárkány Ferenc, tanvezető Debreceni József. 
Tanulók sz. az elemi tanodában 162, a gymnasiumban 

285. A felállítandó kollégiumi kórház alapjára a lefolyt 
évben adakozás utján 529 frt. folyt be. Özv. Veress 
Józsefné ezer frtos ösztöndíj-alapítványt tett. A 7. és 8. 
osztályokban az egyházi szónoklattant is tanítják, ami 
igen helyes intézkedés, minthogy a felsőbb osztálybe-
liek legatiókba járnak s igy szükségük van némi egy-
házszónoklattani ismeretekre. 

187) A kolozsvári városi államilag segélyzett fel-
sőbb leányiskola értesitője. Igazgató De Gerando An-
tonina. Növendékek sz. 52. Az intézetet, mely 1880. okt. 
3-ikán nyittatott meg, a kormány évi 3500 frtnyi se-
gélyben részesiti. A növendékek önképzőkört alakítot-
tak. A zsidó növendékek a vallástanból csak a tanév 
kezdetén nyertek oktatást. 

188) A miskolci államilag segélyzett polgári fi- és 
leányiskola értesitője. Igazgató Brósz Karoly. Érteke-
zés: A magyar színészet Miskolcon (1815 — 1868), az 
igazgatótól. Növendékek sz. a fraiskolaban 44, a leány-
iskolában 132, összesen 176, kik közül 108 zsidó. A 
leányiskola növendékeinek száma évről-évre szaporodik, 
ugy hogy a legutóbbi három év alatt létszámuk meg-
kétszereződött. A fiúiskola növendékeinek száma szintén 
szaporodik ugyan, de sokkal kisebb arányokban. A lefolyt 
évben a tanári kar életbeléptette kisérletképen az iskolai 
takarékpénztárt. 

T Á R C A . 
Nyilt kérelem az erdélyi magán dolgozókhoz 

az énekek érdekében. 
A magyarországi énekes könyvről több ízben közöl-

tem nézeteimet. Most — miután az erdélyi énekes könyv 
ezzel tartalmilag egyesittetni fog — szükséges, hogy er-
délyi testvéreink énekes könyvéről is szóljak röviden vala-
mit az alakítás s egyesítés előestéjén. Amennyiben a 
két hazabeli énekes könyv egy test és egy lélek leend: 
sokak szerint talán felesleges is a szószaporítás. De a 
dolog nem igy all. Vannak oly tételek, melyek csak az 

j erdélyi énekes könyvet illetik, s hogy történetesen ne 
legyenek azok ismétlés alá vetve, a magán dolgozótársak 
tájékozása végett, akik t. i. ott lesznek, időszerűnek 
látom fölemliteni oly dolgokat, melyek fölvilágositásul 
szükségesek, miután az énekügyi bizottság, jegyzőköny-
vében ily nemű felvilágosítást legjobb akarattal sem ad-
hatott. 

A szóban levő énekes könyv, — amennyiben rövid idő 
alatt tett tanulmányozás után mondhatom, — minden e 
nemben levő könyvek közt, a legsajátságosabb szerkezetű. 
Sok ének van benne, mik a magyarországi énekes könyvnek 
alkatrészeit teszik ; sok van benne idegen dallamű ének 
is. Berendezésre jóval elébb áll a miénknél, de azért az 
énekbizottság ezt is egysorsban részesité — s igen he-
lyesen — a magyarországi énekes könyvvel. 

Azonban nem kell felednünk, hogy a mihez az ember 



hozzászokott, habár nem a legcélszerűbb volna is az, 
mégis pártolja és szereti azt, s nehezen fogadja el he-
lyette a jobbat. Mutassuk ki tehát, hogy testvéreink ott 
túl a bérceken, énekes könyvük tölaldozásával semmit se 
veszítettek, sőt tekintve az összes egyházak jövő éneklés-
módját, e célra nagy jót tettek. 

A zsoltárénekek egyenlően érdekelvén bennün-
ket, miután azokra legközelebbi cikkemben elmondtam 
szerény véleményemet, a magán dolgozótársak figyel-
mét arra fölhívom. Erre vonatkozólag csak azt hozom 
a közönség tudomására, hogy az erd. énekesben haszná-
latban lévő zsoltárok közül dallamilag kihagyattak az i . 
141. 146. zsoltárok, de a meglévők szaporittattak a 3. 
79- 99- 102. 122. 134. 135. 137. 150. zs. dallamával; 
ezekre más szövegek alkalmazhatók. 

Az előénekek közül meghagyattak az 1. 4. 5. 12. 
13. 14. sz. alattiak. Ezek közül a 4. sz. a. dallam 3/4-es 
ütenye 4'^-re változtatandó, a 1 2. sz szerintem kihagyandó, 
a 13. sz. a. dallamból a melismák eltávolitandók. Me-
lisma alatt értjük a hangok olynemü beosztását, midőn 
egy szótagra egy hangnál több alkalmaztatik. Ez szaba-
tos műéneklésnél elnézhető, de népéneklésnél, a szoká-
sos visszaélések, ferdítések miatt egyatalaban nem tart-
ható meg ; nem tartható pedig meg azért, mivel a valódi 
prot. templomi népéneklés hangról-hangra, lépésről-lépésre, 
minden kitérés nélkül halad előre a dallami tételeken, a hang-
súly szünteleni egyformaságával; e sajátság az, mely a ref. 
templomi éneklést megkülönbözteti minden más fele-
kezeti énekléstől; ezen éneklésben van határozottság, 
erő, jellem, kifejezés, kinyomat akkor, ha az szoros rith-
mussal s a zenei szabalyok pontos megtartásával adatik 
elő. Ha jövőre ily jellegű éneklést óhajtunk, akkor ke-
rülni kell minden oly dallam fölvételét, mely legkisebb 
mérvben is melismai szerkezettel bir. A melismai és 
rithmikai énekléssel ellentétet képez a rithmus nélküli, 
tehát alaktalan, egyértékü időben, koldusok módjára 
haladó éneklés, mely felekezetünkben az ujabb hangjel-
zésii revideált énekes könyv létrejöttével mindinkább 
kezd terjedni, főleg iskoláinkban. Soha a mi templomi 
éneklésünk fejlődésére károsabb befolyású énekes könyv 
nem leendett volna, mint a ref. énekes könyv. Szerencse, 
hogy meg vannak évei számlálva. A valódi ref. templomi 
és iskolai éneklésnek tehát hangidomok szerint kell tör-
ténnie. Az ily előadás eszközöl hatást, emeli a lelket, 
nemesiti a/, érzelmeket, sziil változatosságot, ad kellemet 
a dallam-alakoknak. Vegyék figyelembe ezeket azok, kik 
uj dallamok szerkesztésére vállalkoznak. 

Bocsánat e kitérésért — nóta hozta magaval. A 
különböző alkalmakra irott énekek közt meghagyattak : 
a 34. sz. a. rithmus nélküli ének, a 35. sz. a., mely 
dallamára nézve arról nevezetes, hogy annak 4 első sora 
a LXVI. zs.-ból, az 5—6. sora pedig a XXXV. zs.-ból 
van átvéve, tehát az egész ének két zs.-dallam alkat-
részeiből van szerkesztve, s egy világias záradékkal be-
kötve ; ezen ének dallama szerintem elhagyandó. A 42. 
50. 63. 64. 67. 92. 93. 99. IOI. 164. 184. énekek meg-

hagyattak. A 63 —164. sz. alattiak a magyarországi 
énekes könyvből kihagyattak, tehát e két ének tollhibá-
ból csúszhatott be a megmaradtak közé. 

Átalaban itt a dallamok beválasztásánál, átírásánál, 
— mindamellett, hogy az zsinati beleegyezés és felügye-
let alatt történt, — szakavatatlanság s következetlen-
ség észlelhető ; mert némely dallam, mint pl. a 30. sz. 
a. és a XC. zs melisma teljes, másik, pl. a 34., hang-
idom nélküli, egyöntetű ; többeknél a dallam elüt a mi 
énekes könyvünkben levő ugyanazon dallamtól, bizonyos 
pontokon, mint pl. 74- 50. 64. sz. alattiak; van oly 
zsoltárének is, melynek eredeti, saját dallama fölcserél-
tetett egészen ellentétes jellemű s a szöveg természe-
tétől teljesen elütő német dallammal, mint pl. a CXXX. 
zs., melynek szövege bűnbánati alkalomra való s egy me-
lisma teljes német dallam szerint énekeltetik a legnagyobb 
ellentétességgel. Tehát az énekek szerkesztésekor, mint 
látni való, nem kellő óvatossággal, elővigyázattal s ava-
tottsággal jártak el annak idején, miért is mint mixtum 
compositumok teljesen kihagyandók vagy gyökeresen 
átidomitandók. 

Miután a szövegek készítésekor, a kiválasztandó 
dallam természetét ismerni kell a szerzőnek, a fenntar-
tott dallamok közül kimutatom azokat, melyek a benn-
uralgó jellemnél fogva egy vagy más alkalomra fölhasz-
nálhatók a szerkezet következetlensége nélkül. Ilyenek 
az 1. 5. 13. 14. 34. 42. 67. 92. 101. 184. sz. a. dalla-
mok ; ezek célszerűek lesznek dicsérő-, hálaadó-, ma-
gasztaló- s öröm-énekszövegekhez, az 50. 64. 99. sz. a . 
pedig könyörgő-, esedező szövegekhez, a 12. 30. 35. 
és 164. sz. a. végre eredetiekkel váltandók föl. 

Ezen énekes könyv kiegészítő részét teszik a teme-
tési énekek is. Amennyiben ezen énekek fölvételénél az 
volt a cél, hogy a gyülekezet is részt vegyen az ének-
előadásokban : nagyon dicsérendő az illetők előgondosko-
dása ; azonban idevonatkozólag, sőt általában a temetési 
rendszerre vonatkozó nézeteimet más alkalommal kívánom 
közölni, annál inkább, mivel a debreceni „Prot. Lapban* 
e részben közlés történt. Szerintem azonban óhajtandó 
volna, mind a templomi-, mind a temetési éneklés fejlesz-
tésére s az illető énekek berendezésére, hogy az egybe-
gyűlendő zsinat, mind istenitiszteletünk, mind temetési 
szertartásunk korszerű szervezésére, rendezésére is, főbb 
teendői közt terjessze ki figyelmét. I la ez megtörténik, 
az énekügyi teendők sorozata, további visszalépés nélkül 
bevégezhető leend. Ivánka Sámuel. 

Még egyszer a kereszteltek anyakönyvezé 
séről. 

E lap 39-ik szamában Tömösközi S. ur újólag fel-
veti a kereszteltek anyakönyvezésére vonatkozó minisz-
teri rendelet kérdését, midőn az általam ugyané tárgy-
ról Írtakat, ha teljesen nem rosszalja is, de nem is he-
lyesli. Nem helyesli pedig azért, mert én a keresz-



telest — az anyakönyvezéssel szoros kapcsolatba 
hozva — a kérdéses miniszteri rendelet köpenye alá 
vonom, holott az csak az anyakönyvezésre ad utasítást; 
mert absurdum dolgot cselekszem akkor, midőn a ke-
resztelés megtagadásával akarom kényszeríteni az előt-
tem ismeretlen szülőket a szükséges bizonyítvány elő-
mutatására; és mert nagy bátorság kell ahoz, hogy 
valaki a miniszter úr elé javaslatokat terjesszen. 

Mindezekre nem szóltam volna semmit, ha Tömös-
közi úrral egyetértenék, és ha cikkében -— az anya-
könyvek hitelességét megőrzendő — oly ajánlattal nem 
lépne föl, a minek következtében anyakönyvünkből iá-
ból csinált vaskarika lesz. Azaz meglesz benne minden, 
csak az nem, a mi mindenesetre megkívántatik, t. i. a 
hitelesség. 

Midőn ugyanis felteszi a kérdést : »« bizonyítvány 
nélkül megkeresztelt qyermek anyakönyvezésénél minő el-
járást kövessünk?* azt feleli: »égy vezessük he az anya-
könyvbe, miszerint azok a rovatok, melyek kizárólag a 
követelt bizonyítvány alapján lettek volna betölthetők, 
azok a rovatok betöltetlen maradjanak.« 

Emlékszik-e tiszt, úr, hogy mit mond az úr a Lao-
diceabeli gyülekezet angyalának? „Tudom a te dolgai-
dat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév : vajha hi-
deg volnál vagy hév ! Annak okáért mivelhogy lágyme-
leg vagy, kiokádlak tégedet az én számból.® (Jel. 111. 
15. 16.) Epen ilyen se hideg, se meleg, következőleg 
a hitelesség mértékét meg nem ütő, tehát bátran kivet-
hető adatokat fog tartalmazni az ön anyakönyve is, ha 
t. i. ajanlata szerint fogja azt vezetni. 

Vagy talán nem ? Tegyük fel, hogy megkeresztel 
ön egy előtte ismeretlen szülő gyermekét pl. Istvánnak. 
Most előveszi az anyakönyvet a keresztelés tényét be-
írandó. Úgyde, mit ír be ? Azt, hogy István született 
és megkereszteltetett ? De hát kicsoda István ? Ez a 
bökkenő. Mert ha sem a keresztanyának, sem a bábá-
nak nem fogja ön elhinni, hogy a gyermek szülői tör-
vényes házasságban élnek: nem Írhatja be az atya ne-
vét, hanem csak az anyáét s akkor a gyermek be lesz 
irva mint törvénytelen s az anya nevéről fog neveztetni 
talán Kis Istvánnak; holott mint később kiderül, a 
gyermek törvényes és így az atya nevéről kellene ne-
veztetnie Nagy Istvánnak. Vagy vegyük a dolgot meg-
fordítva. Beirja ön az atya nevét is, holott az illetők 
nem törvényes házasság, hanem csak —mint p . . . . i 
káplán koromban volt egy esetem, midőn minden aron 
törvényesnek akartak beíratni a gyermeket — a köz-
ségi jegyző által irt szerződés által vannak egymás iránt 
lekötelezve, következőleg csak az anya nevét lehetne 
beirni, mert a gyermek törvénytelen. Már most mit fog 
ön cselekedni ? Akármelyik eset fordúl elő a kettő kö-
zül : vagy ki kell hagynia a szülők nevét teljesen, s 
ekkor anyakönyvezése nem ér semmit; vagy ha beirja 
a szülők mindegyikét, vagy csak az anyá t : azon eshe-
tőségnek teheti ön ki magát, hogy anyakönyve valót-
lan, nem hiteles, tehát hamis adatokat fog tartalmazni. 

Márpedig ta ki hamis közokiratot készít— az anyakönyvet 
pedig a törvény közokiratnak minősíti, — a közokirat 
hamisításának bűntettét követi cl és öt évig terjedhető 
börtönnel büntetendőt., mondja az 1878. V. t. c. 391. §-a. 

Mar köszönöm, de nem kérek belőle. Inkább min-
den áron, ha máskép nem lehet, még a keresztelés 
megtagadásával is bekövetelem az eslcetési bizonyítványt, 
mintsem késő legyen elmélkedni a felett, hogy hogy is 
lett volna hát jobb. 

De erre azt mondja ön, hogy ez absurdum, mert 
saját híveivel szemben nem jöhet a lelkész oly hely-
zetbe, hogy a keresztelést megtagadja. Igenis jöhet, de 
csakis a más vidékről odaszármazottakkal szemben, 
ezekkel is csak az első esetben. Es ha az anyakönyv 
hitelességét megőrizni s magát a megbüntetés eshetősé-
gének kitenni nem aka r j a : a keresztelést mindaddig 
meg kell tagadnia, míg a követelt esketési bizonyítvány 
elő nem mutattatik. De erre meg azt mondja ön, hogy 
a kérdéses miniszteri rendelet nem a keresztelésre, ha-
nem az anyakönyvezésre ad utasítást, különben is e 
két egymástól különböző tény annyira van egymáshoz, 
mint Makó Jeruzsálemhez. Pedig dehogy van. Annyira 
sincs, mint O-Kécske Uj-Kécskéhez. 

Ballagi dogmatikája szerint ugyanis „a keresztség 
külső ereje és foganatja abban all, hogy általa — szint-
úgy mint az ó-testamentumban a körülmetélkedés altal 
— beiktattatunk, felvétetünk a hívők társaságába.® l'2s 
a keresztelési anyakönyv micsoda ? Semmi egyéb, mint 
a keresztség altal a hívők társaságába felvettek nyil-
vántartása szempontjából vezetett oly egyházi jegyző-
könyv, melybe a keresztelés tényét, mindjárt a végre-
hajtás után, bevezetni köteles vagyok. Vagy hasonlat-
tal szólva,, midőn valakit besoroznak katonanak pl. a 
Mollinary-ezredbe, ugyanakkor ugyanazon ezred ka-
tonai anyakönyvébe is bevezetik, hogy evidentiában 
tartassék hovatartozandósaga. Nemde igaz ? Ha igaz : 
igaz az első is. Midőn keresztelek, felveszem az illetőt 
a reform, egyház hívei közé ; midőn pedig beanyaköny-
vezem, felveszem egy meghatározott község reform, 
hívei közé. 

Már most ha szabad kérdenem, nem helyesen 
vontam e egy köpeny ala a keresztelést és anyaköny-
vezést ? Én azt hiszem, hogy igen. Mert e két tényt 
egymástól elgondolni nem tudom. Ha keresztelek : anya-
könyvezek ; ha nem : nem. Igen természetesen, ide nem 
értve a keresztség nélkül elhaltak esetét és a többi 
anyakönyvekre vonatkozó dolgokat. És nem helyesen 
cselekszem-e, ha — anyakönyvem hitelességét megőr-
zendő — az előttem ismeretlen szülőket még a keresz-
telés megtagadásával is kényszerítem a szükséges bizo-
nyítvány előmutatására ? Bármily nehezen esik is mind 
nekem, mind az illető szülőknek : mást nem tehetek 
mindaddig, míg a szóban levő miniszteri rendelet módo-
sítva nem lesz. 

A mi pedig azt illeti, hogy Tömösközi úr nem 
bátorkodnék a miniszter úr elé javaslatot terjeszteni s 



idevonatkozható intézkedését anticipálni: nem értem. I 
Hiszen nem azt mondja-e ön is eme szavaiban : , egy 
fölterjesztvényt meneszthetne az egyházkerület, vagy az 
összeülendő zsinat a miniszter úrhoz, melyben tüzetesen 
kifejtetnék?* stb. No meg talán egy kis javaslat is tétet-
nék. Nagyon helyesen. Mondjuk el bajunkat az orvos-
nak tüzetesen, s mivel önmagunk ismerjük legjobban 
bajunkat, bátran elmondhatjuk, hogy mit vélnénk leg-
sikeresebb hatású orvosszernek. Az aztán más kérdés, 
hogy az orvos elfogadja e vagy nem. Vagy a szóban 
levő tárgyra nézve, minden nagyobb vakmerőség nélkül 
ajánlhatunk a miniszter úrnak oly módot, mely szerint 
rendelete legkönnyebben betölthető lenne. Hogy azon-
ban ajánlatunkat elfogadja-e, vagy egyáltalában valtoz-
tat-e a rendeleten ? az más kérdés. Míg azonban a ren-
delet mostani alakjában lesz érvényben, úgy töltöm be, 
a mint lehet, s ha máskép nem lehet, — bármily ab-
surdum legyen is, — a keresztelés megtagadásával is 
bekövetelem az ismeretlen szülőktől a szükséges esketési 
bizonyitványt. 

Ennyit láttam szükségesnek Tömösközi úr cikkére 
magam igazolása végett megjegyezni. 

1 asváry Sándor, 
ref. h. lelkész. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Válasz 

Nayij Sándor urnák „Közönséges Számtan,l-om ismerte- j 
tésére. 

N. ur e lap 40—42. számaiban ismerteti idézett 
könyvemet és ismertetésének végén arra kér, hogy ha 
ismertetésére válaszolok : válaszomat e lapban is tegyem 
közzé, mert ő csak ezt olvassa. N. ur meghiheti, hogy 
hallgattam volna, ha azon reményét nem fejezi ki, mi-
szerint válaszolni fogok. Hallgattam volna pedig több 
okból. A szakember ugyanis, még ha nincs is kezénél 
könyvem, tisztában lehet az iránt, mit tartson N. ur is-
mertetéséről ; a tanitó pedig, ki könyvemet használja, 
régen tisztában van könyvem értékéről, különben meg-
foghatatlan volna, miképen érhetett 7 év alatt négy, 
nagyszámú példányból álló kiadást. Azután meg e 
lapnak most, midőn ref. testvéreink zsinata a küszöbön 
áll, ellenbirálatoknál sokkal fontosabb közleni valója van. 
De teljesüljön N. ur r eménye : válaszolok, és azon ok-
ból, mert protestáns autonómiánkból folyik azon körül-
mény, hogy nem szakember is, minő pl. gyakran a lel-
kész lehet, támaszkodván ítéletében tekintélyre, minő 
előtte N. úr lehet, kénytelen, mint az iskola egyik főfő 
őre, dönteni egy könyv sorsa felett. 

N. úr a könyvben foglalt módszert és a példacso-
portokat egy szóval sem érinti, tehát azon boldogító 
hitben ringatom magamat, hogy ezek tetszésével talál-
koztak ; cz pedig nagyon megnyugtató reám nézve, mert 
e kettő a fő, gyermekeknek szánt könyvben, minthogy 

tulajdonképen csakis módszeres példatar való a gyer-
mekek kezébe. Mindamellett magam is sokat tartok a 
meghatározásokra és követelem N. úrral egyetértőleg, 
hogy azok ,tiszták, világosak és könnyen felfoghatók 
legyenek.® N. úr a könyvemben adott meghatáro-
zások egy részét roszaknak mondja, más részéről pedig 
azt állítja, hogy nem egészen világosak. Lássuk hol van 
igaza, hol nincs. 

A szám meghatározása rosz. Jó biz az, csak tes-
sék a 3. §-t a 4-dik előtt elolvasni. Mert ha N. ur sze-
rint járunk el, akkor a „Miatyánkból* azt is olvasom 
ki, hogy ,vígy minket a kísértetbe.4 Mi hiba van ezen 
gondolatmenetben: ^Minden tárgy magaban véve meg-
nevezett egység. Azt a kifejezést, mely megmondja, 
hogy bizonyos egység hányszor van meg bizonyos adott 
tárgyak közt, számnak nevezzük?* — ha ugyanis már 
tudjuk, hogy csak egynemű tárgyak hasonlíthatók össze. 
Kérdezem már most, nem lesz e helyes a felelet, ha azt 
kérdem: 1 alma hanys/.or van meg 8 alma közt? Igaz, 
hogy a tanítónak kötelessége ekként felvilágosítani : 3 
almában, 4 körtében stb. egy alma, egy körte teszik az 
idézett mennyiségek alapjaul vett egységeket, 3, 4 a 
számokat. De hat én nem vezérkönyvet irtani a tanitók 
számára. 

Ha N. ur a többnevű számokról irt litánia helyett 
egyszerűen annak végét irja meg, hogy s e megkülönböz-
tetésre nincs szükség' , mert ellehetünk a nélkül, a mint 
könyvem is mutatja : akkor hajlandó volnék benne jó-
akaratot feltenni; de igy nem bízom benne, annyival ke-
vésbé, mert a számvetés meghatározásai e szavakkal 
mutatja be : „Ez már az 5-dik § szülötte.8 Különbözik 
pedig az ő adta definitió az enyémtől annyiban, hogy 
születik neki filius ante patrem. 

A négy alapmívelet meghatározásai ellen felhozot-
takra nézve egyebet nem válaszolhatok N. urnák, mint 
hogy itt nem jár el ugy, a hogy illik. Ugy látszik, nem 
olvasta el a definitiókat megelőző dolgokat, vagy nem 
értette ; továbbá jó lesz megtanulnia, hogy »a szorzás 
megfordításából lényegileg különböző két feladat szár-
mázik.* Ezzel nincs tisztában. 

N. ur azt hiszi, hogy a számok elméletében fog-
lalt meghatározásoknál az övéi jobbak ; a hit boldogít. 

N. urnák jobbnak látszik ez a meghatározás az 
enyémnél: ,Azon számot, mely nemcsak azt fejezi ki, 
hogy az egész hány egyenlő részre van osztva, hanem 
azt is, hogy hány ilyen rész vétetik számításba, tört-
számnak nevezzük.* Lám, lám, mit nem árul el N. ur ? 
Azt, hogy fogalma sincs a törtszámról. Arra akarja a 
gyermeket tanítani, hogy a törtszám két szám ; holott 
az, emberemlékezet óta csak egy szám, és annak ta-
nították minden koron. Ma, igaz, két számjegygyei je-
löljük, hanem volt idő, midőn bizony csak a számlálót írtak 
sr.ámjegygyel és a nevezőt betűkkel irták ki, annak je-
léül, hogy itt csak a számláló a szám, a nevező pedig 
minőséget jelent. 

Mit kelljen a kellő magyarázat megadása után in 



dokolni ennél: „Minden egész szám tetszésszerinti neve-
zővel ellátott törtté alakitható át,* — ha azt példán ugy 
mutatom meg, a mint megtörténik? N. ur azzal akarja 
indokolni, hogy szorzom is osztom is a számot. Ezt még 
nem érti a gyermek, mert a tört alakjának változása 
értékének változása nélkül még nem volt megmagya-
rázva ; hanem azt igenis megérti, a mit én mondok. N. 
ur egyébiránt azt mondja, hogy arra szükség nincsen, 
miszerint a gyermek a számokat tetszésszerinti nevező-
vel ellátni tudja, hanem annak igenis van gyakorlati 
haszna, ha egy nevezővel ellátott törtté tudja változtatni 
az egészet. Megbocsásson N. ur, ha az ő ismertetésének 
hangján azt mondom : bizon N. ur nem tudja, mit be-
szél, mert a laikus is tudja, hogy valaha ke-llett neki 
különböző nevezőjű törteket egynevezőűekké átváltoztatni; 
a 3 / j , 4/j-féle kifejezések pedig érthetetlenségek. 

N. ur azt mondja : „Az alapmívelet 4. Legyen a 
törvény is csak 4. Törtet törthöz adok ; törtből törtet 
kivonok; törtet törttel szorzok; törtet törttel osztok.* 
En pedig azt mondom, ki tehet róla, ha az élet szük-
ségletei másra is kényszerítenek ? N. ur fél a sok sza-
bálytól. En istenem ! nem vette észre, hogy én is félek 
a sok szabálytól ? nem vette észre, hogy egyetlen egy 
szabályt adok arra, a mire ő 4-et ad ? Pianem ugy látszik, 
az apró betűkkel szedett jegyzetet N. ur nem olvasta 
el. De azt engedje meg, hogy követeljem a gyermektől, 
miszerint megértse, hogy a tört értéke 2-, 3-, stb.-szer 
nagyobbá (kisebbé) lesz, a mint számlálója 2-, 3-, stb.-szer 
nagyobbá (kisebbé) lesz s tb. ; és ha ezt érti, akkor ma-
gától rájön, hogy :{/8-ot 2-vel szorozni ugy is lehet, hogy 
a nevezőt kétszer kisebbé teszi vagyis osztja 2-vel. Pligyje 
meg, inkább fog igy eljárni, mint az N. ur által tanított 
ezen érthetetlenség szerint: 3/8 : 2 = 3/8 : 2/j = 3/g X V2. 

Nagyon is jól meg van magyarázva az 54. §. 2. 3. 
4. tétele; a mit pedig N. ur magyarázatnak nevez, az 
szabály a gépies eljárásra. 

A tizedes törtek meghatározását tartsa magának 
N. ur, én nem kérek belőle ; megmaradok a „német be-
szédnél®, mert az én meghatározásom megfelel a dolog 
természetének. A mi pedig a német beszédet illeti, hát 
köszönetet mondok debreceni tanáraimnak, hogy annyira 
megtanítottak a magyar beszédre és írásra ; még élnek 
mindnyájan ; tartsa meg az Isten őket sokáig jó egész-
ségben ! P2s kérdem N. urat, mi a német beszéd abban 
a mondatban? N. ur használja az ily kifejezéseket : „ezek-
keli,* »egy olyan gyermeket*, s ebből láthatja, hogy 
magyar ember is megbotolhatik. 

Mauritz Rezső. 

B E L F Ö L D . 
Egyházi sérelmeink kérdéséhez. 

A jelenlegi kultuszminisztérium, amint e lap olva-
sói tudják, az egyházi illetmények kérdésében reánk, 

protestánsokra nézve a legnagyobb mértékben sérelmes 
álláspontot foglalja el, midőn olyan birtok után, amely 
azelőtt katholikus ember tulajdonaban volt, a protestáns 
birtokostól egyházi illetmény fizetését követeli a kath. 
plébános részére s ezen illetmények jogosultságát a 
canonica visitátió jegyzőkönyvei alapján véli megálla-
píthatni. , A z egyházlátogatási okmány ugyanis — amint 
azt a minisztérium a sövényházi ügyben 1881. márc. 
4-én 5096. sz. a. írja — mindaddig, míg valamely ujabb 
törvény vagy szabályrendelet nem alkottatik, országos 
gyakorlat szerint kétoldalú szerződésnek, tehát oly jog-
ügyletnek tekintetik, melynek alapján a jogelőd jogai 
és kötelezettségei a jogutódra is áthárulnak.* 

Nem célom ezúttal a minisztérium fennebbi ren-
deletét boncolgatni, annyival kevésbé, mert hisz meg 
volt az már vitatva e lapban több oldalról és "több 
ízben. Hanem egy esetet szándékszom csupán előadni, 
amely azt mutatja, hogy csak a legközelebb múltban 
is a kormánynak egészen más felfogása volt az egyházi 
illetmények kérdésében. S ez a felfogás sokkal korrek-
tebb és ránk nézve megnyugtató, mivel nem a cano-
nica visitátióból, hanem országos törvényekből indul ki. 

1545-ben a szepességi Béla városának minden la-
kosa a prot. hitre tért át, ugy hogy a következő évszá-
zadban tényleg kath. egyház itt nem létezett. Az újon-
nan alakult ev. egyház három harangot öntetett a maga 
számára : egyet 1553-ban, egyet 1573-ban és egyet 1651-
ben. Ezen 3 harangot, — melyen az ev. birók, egyház-
feliigyelők, lelkészek és tanítók nevei is olvashatók, — 
az evangélikusok 1674-ig békésen használták. 1674-ben 
azonban a Szepességen az ellenreformátiót tűzzel-vassal 
terjeszteni kezdték. Az ev. templomok, iskolák, haran-
gok, temetők, szóval az ev. egyházaknak minden vagyo-
nuk elvéttetlek, illetőleg az evangélikusok azoknak hasz-
nálatától eltiltattak. Igy történt, hogy a bélai ev. hitköz-
séget is harangjainak használatától eltiltották. Midőn 
aztán későbben a protestáns egyház jogai némileg is-
mét elismertettek, a kath. község megengedte ugyan 
a harangozást az evangélikusoknak is, de csak azon 
feltétel alatt, hogy bizonyos összeget fizetnek a kath. 
egyház pénztárába. 

Ily módon az evangélikusok joga a harangokhoz 
legkevésbé sem ismertetett el, amennyiben a harangok 
használatáért a tényleges tulajdonosnak, a kath. egyház-
nak fizetni kellett. 

Ezen nézetet osztja a canonica visitátió még 
1832-ben is, midőn határozottan mond ja : „Campanae 
haec usuantur per Catholicos solummodo. Pro pulsu cam-
panarum funebri solvuntur ab Augustanae Confessioni 
addictis fi. 2.* (Ezen harangokat csakis a katholikusok 
használják. Az ág. hitvallásuak temetések alkalmával 
harangozásért 2 frtot fizetnek.) 

Ha a katholikus canonica visitátió határozatai az 
evangélikusokra nézve mérvadók lennének, — amint azt 
a jelenlegi kultuszminisztérium állítja., — akkor a béla 



ev. község soha, de soha vissza nem helyeztetett volna I 
a harangok szabad használatába. 

Az alkotmányosság visszaállításával azonban, mint 
általában, úgy a vallási ügyekben is szabadabb felfogás 
kezdett érvényesülni. Létrejött az 1868. 53. t. c., 
melyben a többi közt kimondatik azon elv is, hogy a 
különféle vallásfelekezetek egyenlő arányban részesülje-
nek a politikai községek jótéteményeiben. Bízván a mu-
tatkozó szabadabb szellemben és remélvén, miszerint az 
idézett t. c. értelmében az ev. hitközség a katholikusok-
kal osztozkodni fog azon harangok használatában, ame-
lyek a politikai község tulajdonát képezik, folyamodtunk 
ily értelemben a boldogult Eötvös vallásügyi miniszter 
úrhoz. 

És nem csalódtunk reményeinkben. A miniszter 
úr egy percig sem törődött a canonica visitátió nekünk 
nem kedvező határozataival, sőt egészen ellenkező ér-
telemben igy intézkedett: a harangokat a két vallásfe-
lekezet közösen használja; a harangozásért közösen 
megállapított díjak, közös pénztárba fizettessenek, mely 
pénztár egy, katholikusokból és evangélikusokból álló 
küldöttség által kezelendő. 

A felhozott példából világosan meggyőződhetünk 
arról, miszerint Eötvös idejében a canonica visitátió leg- ! 

kisebb akadályt sem képezett a protestáns egyház jo-
gainak elismerésében. 

A vallásos béke megóvása tekintetéből kívánatos, ' 
hogy kormánykörökben Eötvös szabad és elfogulat- ! 

lan szelleme mielőbb feltámadását ünnepelje. 
Weber Samu. 

Az ág. h ev. egyetemes egyház közgyűlése. 
Az egyetemes egyház közgyűlését Budapesten f. 

hó 19-kén nyitotta meg br. Radvánszky Antal egye-
temes felügyelő. A nevezett felügyelő, évi jelentését 
felolvasván, legelsőben is az illetéktelen keresztelé-
sek és az egyházi illetmények ügye vétetett tanács-
kozás alá s az első napot főképen e két tárgy fölött 
folyt heves vita töltötte be. 

Az illetéktelen keresztelésekre, illetőleg a büntető 
törvénykönyv 53. §-ára vonatkozólag az egyetemes fel-
ügyelő felolvasott évi jelentésében felhíván a közgyűlés 
figyelmét, sajnosan jelzi, hogy a két prot. felekezetnek a í 
parlamenthez ez ügyben beterjesztett együttes kérvénye 
máig sem intéztetett el s ennélfogva a kath. klérus az 
illetéktelen kereszteléseket nemcsak hogy folytatja, de még 
csak az ilyetén keresztelésekre vonatkozó anyakönyvi kivo. 
natnak az illető prot. lelkész számára megküldését sem 
tartja szükségesnek. Az élénk vitában, melye kérdés felett 
támadt, Szontagh Pál, Sárkány József, Péchy Tamás, Fa-
biny Theofil, Karsay Sándor püspök és Győry Elek 
vettek részt. Végre az ment határozatba, hogy a par-
lamentet megsürgetik, miszerint a büntető törvénykönyv 
53. §-ából eredt bajokat novelláris törvény által szün-
tesse meg. 

A tanácskozás másik igen fontos tárgyát képezte 
az incédi sérelmes eset, mely lapunk f. évi 32-dik szá-
mában részletesen volt ismertetve. Karsay superinten-
dens e tárgyra vonatkozólag igen figyelemre méltó be-
szédet tartott, melyben kiemeli a többi közt, hogy en-
nek az esetnek megvoltak már a múltban a maga előz-
ményei. A kath. klérus ugyanis már egyszer megkisér-
lette a kath. papok illetményeit telekkönyvileg biztosí-
tani. A támadás most azért veszedelmesebb, mert al-
kotmányos kormány alatt történik. Pedig a papi illet-
mények tárgyában az i79°/i- 26. t. c. 6. §-a világosan 
intézkedik. Ez alkalomból egyszersmind a dunáninneni 
kerületnek egy hasonló sérelmét hozza az egyetemes 
gyűlés tudomására. Erre vonatkozólag felolvastatik a ne-
vezett superintendentiának f. évi aug. 24—25-én tartott 
közgyűlésében hozott következő jegyzőkönyvi pon t : 
„Főtisztelendő superintendens ur jelenti, hogy szemben 
a mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XXX. pont-
jában foglalt és általános örömmel fogadott miniszteri 
rendelettel, mely az 1790/1. évi 26. t. c.-ről kimondja, 
hogy ág. hitv. evang. egyházunk híveitől r. kath. lel-
készek és kántortanítók részére követelt ágybér s eliez 
hasonló illetékek tárgyában, az 1790/1. t. c. félremagya-
rázhatatlan határozatokat tartalmaz s irányadóul szolgál s 
szolgált ezelőtt is, — nemcsak hogy a politikai hatóságok 
nem járnak el a nmélt. minisztérium által irányadóul 
kijelentett t. cikk értelmében, hanem ő főtisztelendő-
ségének a miniszter úrhoz több ily tárgyú felterjeszté-
sére még ez ideig sem érkezett válasz ; sőt ugyanazon 
miniszter, ki a fentérintett 1880. évi március hó 10-én 
2311. sz. a. kelt s a hivatolt törvénynek teljes s hatá-
rozó érvényét elismerő rendeletét kiadta, ugyanazon 
évi dec. hó 24 én 34834. szám a. Trencsénmegye köz-
igazgatási bizottságához, amattól lényegesen különböző, 
sőt vele ellenkező tartalmú rendeletet menesztetett. Mi-
nek következtében, midőn a trencséni r. kath. papság 
mintegy tömeges hadjáratot indítva szegény evang. hí-
veink ellen, követeléseit egész 25 év előtti időre kiter-
jeszteni szándékozik, rni által híveink koldúsbotra jut-
tatva, gyülekezeteink elpusztúlnak, ft. ur szent köteles-
ségének ismerte annyi évszázadok nehéz küzdelmeibe 
került jogainkat megvédendő s a helyzet tisztázását elő-
idézendő, tiszteletteljesen felkérni a nagymélt. miniszté-
riumot : nyilatkoznék, hogy a két magas rendelet kö-
zül a szóban forgó ügyben melyiket tartsuk irányadó-
nak ; de kérése mindez ideig nem hallgattatott meg. 
Miután azonban köztudomásu tény, hogy nemcsak egy-
házkerületünk, hanem a testvérkerületek, sőt a helv. 
hitv. testvérfelekezet hívei is ugyanazon oldalról hasonló 
törvényellenes támadásoknak vannak kitéve: egyházke-
rületünk felhívja az egyetemes gyűlést, hogy ugy maga, 
mint a testvér helv. hitv. felekezettel egyesülve minden 
törvényes eszközt megragadjon, hogy igy közös erővel 
vettessék vissza ezen, egyházunk fennállása ellen intézett 
s folyton fenyegetőbbé levő támadás 4 . 

E tárgyhoz többen hozzászóltak, mindannyian 
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többé-kevésbé éles szavakban rosszalván a miniszter el-
járását. A vitát br. Prónay Dezső nyitotta meg, indít-
ványozván, hogy az egyetemes gyűlés a miniszter tör-
vénytelen eljárásával szemben megbotránkozását jegyző-
könyvileg fejezze ki. Ezzel szemben Ivánka Imre szin-
tén helytelenítette ugyan a kormánynak a kérdéses ügy-
ben elfoglalt álláspontját; de figyelmeztette egyszersmind 
az egyetemet, hogy a „svaviter in modo, fortiter in re4 

elve lebegjen szemei előtt s tartózkodjék az ügy elmér-
gesitésétől. 

Végre Péchy Tamás a következő határozat hoza-
talát indítványozza : 

»A nagyméltóságú vallás- és közoktatási miniszter 
úrnak, a róm. kath. papoknak evang. hívek által kiszol-
gáltatandó ágybér ügyében hozott intézkedése ellenkez-
vén a vallásfelekezetek tagjainak természetes jogaival, 
ellenkezvén az 1790/1. XXVI. törvénycikk és az 1848. XX. 
tcikk szavával és szellemével; de ellenkezvén Magyar-
ország bíróinak, közigazgatási hatóságainak, sőt magá-
nak az e végzést aláirt miniszter úrnak több rendbeli 
hason ügyekben hozott határozataival, — az egyetemes 
gyűlés mély megdöbbenésének ad jegyzőkönyvileg ki-
fejezést és elhatározza, hogy az ügynek törvényeink 
szerint elintézésére a miniszterelnök utján az összminisz-
tériumot akként kéri fel, hogy ha ez teljesen megnyug-
tató megoldásra és elintéztetésre nem vezetne, akkor 
sérelmét kérvényileg fogja az országgyűléshez benyúj-
tani s felkéri az egyetem nmélt. felügyelőjét, hogy e 
kérvényt szerkesztve, benyújtása iránt intézkedjék, egy-
szersmind megkeresse a testvér helv. hitv. egyhá-
zat, hogy ezen, mindkét prot. egyházat egyiránt sértő 
és fenyegető törvénytelenség elhárítására, hasonló lé-
pést tenni szíveskedjék. Egyszersmind kijelenti az egye-
temes gyűlés, miszerint megvárja egyházunk minden 
tagjától, hogy tehetsége szerint mindent elkövetend, hogy 
egyházunkat fenyegető ezen igazságtalan és törvénye-
inkbe ütköző eljárás megszüntet tessék/ 

A Péchy által indítványozott s fennebb közlött 
határozat azon módosítással fogadtatott el, hogy kéres-
sék fel egyszersmind a minisztérium arra is, hogy a folya-
matban levő elmarasztaló Ítéletek végrehajtásának felfüg-
gesztését minél előbb rendelje el. A minisztériumhoz 
intézendő kérvény szerkesztésével pedig Győry Elek 
bízatott meg. 

A fennebbi ügyek elintézése után felolvastatott a 
többi közt a Baldácsy-alap kezeléséről szóló jelentés s 
egy-két apróbb ügy intéztetett el. 

A Baldácsy-alapitványra vonatkozólag az határoz-
tatott, hogy annak kezelése iránt az alapítványi bizott-
ság szabályzatot dolgozzék ki. 

Az apróbb ügyek közül megemlíthetjük, hogy azon, 
tavaly véleményadás végett a kerületekhez intézett kér-
désre, váljon a leányok érettségi vizsgára bocsájthatók-e, 
két kerület igennel, kettő nemmel válaszolt. Már most e 
kérdésben a tanügyi bizottság szólittatott fel vélemény-
adásra. 

Az egyetemes törvényszék tagjai újra választatván, 
csak két uj tag jutott be a konzisztóriumba, u. m. Ilé-
ring János és Fabiny Eerenc. Egyetemes aljegyzőkké 
pedig Schranz János és Eabiny Ferenc választattak meg. 

Az első napi gyűlés befejeztével br. Radvánszky 
a gyűlés tagjait díszebédre hívta meg, melyen az első 
toasztot a háziúr mondta a királyra, ki az egyetem 
iránti kegyét több ízben kimutatta, legkozelébb is IOO 
frtot adományozván az e. e. e. gyámintézetnek. 

Második nap jelentés tétetett a Szinovicz-féle ha-
gyatékról, mely akként rendeztetett, hogy az egyetem 
abból 40 ezer frtot fog kapni. 

A tanügyi bi/.ottság jelentése felolvastatván, ez-
zel kapcsolatban panasz merült fel arra nézve, hogy 
azon ev. vallásoktatók, akik állami iskolákban működnek, 
az állam által nem díjaztatnak míg ellenben a kath. val-
lásoktatók az államtól fizetést húznak. E panasz tár-
gyában azonban az egyes kerületek önállólag fognak 
intézkedni. A tantervre nézve határoztatott , hogy az 
acsai tantervnek az állami tantervvel való összeegyezte-
tése végett tanári értekezlet tartassék. Az előmeneteli 

jegyekre nézve az egyöntetűség megállapíttatott. 
A pozsonyi theologiai akadémia ügye szőnyegre 

kerülvén, a Reischel-féle alapítvány jogi természete felett 
támadt vita Fabiny Theofil azon inditványának elfoga 
dásával végződött, hogy az említett alapítvány jogi ter-
mészete felett majd akkor lesz idő és alkalom határozni, 
ha az akadémia Pozsonyban esetleg megszűnnék. Az 
akadémia berendezéséhez még ez év folyamán hozzá-
fog az e célból kiküldött huszonhatos egyetemes bizott-
mány, miután a jelen gyűlés folyamán az egyetem a 
pozsonyi egyházzal az akadémiára nézve megkötötte a 
szerződést. 

Végre' a fürészi és maskovai lelkészválasztási ügyek, 
melyek lapunkban több ízben voltak szellőztetve, szin-
tén szőnyegre kerültek ugyan, de ezekben az egyetem 
határozatot nem hozott, mivel az emiitett ügyek elin-
tézése az illető egyházkerületek autonom hatáskörébe 
tartozik. —(j.— 

A tornai ref egyházmegye őszi közgyűlése. 
Egyházmegyénk sept. 13—14-én a komjáti egy-

házban tartá meg őszi közgyűlését. Esperes úr buzgó 
imájával kezdetét vévén a gyűlés, legelőbb is a f. évi 
julius 18-án Körtvélyesen tartott rendkívüli gyűlés tár-
gyairól értesíttetett közgyűlésünk. E rendkívüli gyűlés 
főként a zsinati képviselőkre, az egyházmegyei segéd -
gondnoki- és aljegyzői hivatalra beadott szavazatok felbon-
tása végett lett összehíva. A választások eredménye 
már e lapokban közölve lévén, e helyen csak az egy-
házmegye részéről a gyűlés folyama alatt is nyilvánúlt 
ama közörömnek kívánok kifejezést adni, melyet ki-
vétel nélkül érzett mindenki, midőn Lükő Géza, egy-
házmegyénknek újólag s egyhangúlag megválasztott 
segédgondnoka, e díszes és fontos hivatalnak újabb há-
rem évig való viselésére felajánlá magát. Isten áldása 



kisérje egyházi és iskolai ügyeink felvirágoztatása körül 
tanúsított fáradozásait, s adjon a gondviselés ref. egy-
hazunknak sok ily ügybuzgó vezérférfiút! 

Egyik legfontosabb tárgya volt gyűlésünknek az 
egyházmegyében felállítandó papi özvegy- s árvatár 
alapszabályainak elkészítésével megbízott küldöttség je-
lentése. 

Egyházmegyénk ugyanis tudva azt, hogy mily 
nyomasztólag s leverőleg hat, hivatalos teendőinek 
teljesítése közben a családja sorsa és jövendője felett 
aggódó lelkészre a bizonytalan, sötét jövő: ezelőtt há-
rom-négy évvel a tiszáninneni egyh. ker. gyűlés elé 
papi özvegy- s árvatár-tervezetet terjesztett be, mely intéz-
mény hivatva lett volna lelkészeink özvegyeit és árváit 
ama keserű sorstól megmenteni, hogy legalább alamizs-
nat kérni ne kényszerüljenek. Mert — fájdalom — erre is 
tudok esetet, még pedig egyik legnagyobb jövedelmű 
papságokkal biró egyházmegyénkből; sőt tudok nevezni 
lelkész-özvegyet, kinek a múlt Ínséges esztendőben he-
tekig nem volt a házában kenyér. 

E tervezet azonban az egyházmegyék többsége 
altal külömböző indokokból nem fogadtatván el, egy-
házmegyénk sajat kebelében állit fel egy, az eddiginél 
nagyobb mérvű segélyt nyújtó papi özvegy- s arva-
tart. A bizottság altal beadott s közgyűlésünk altal ellen-
vetés nélkül, egyhangúlag elfogadott alapszabaly-tervezet 
főbb pontjai a következők : 

Az özvegy-arvatár alapját fogja képezni az eddigi 
egyházmegyei özvegy-árvatar két harmada, egy har-
mada a tanítókat illetvén ; az államsegélyből egyház-
megyénket illető összeg egy harmada, s minden rendes 
leik ész altal évenkint fizetendő tiz frt. 

Az alaptőke kamataiból az öt első év lefolyásáig 
az illetők csak egy harmad részben részesittetnek, s 
két harmada a tőkéhez csatoltatik. Öt év elteltével a 
kamatok két harmada osztatik ki, egy harmada tókésit-
tetik stb. 

A jelenleg 750 frtot tevő tőkét ily módon növelve 
és tőkésítve az 1891-ik évben mar 3938 frt. tőke allana 
rendelkezés alatt, melynek 6a „ évi kamatja 238 frt s az eb-
ből kiosztandó két harmadrész 157 frt lenne. Nem sok 
ugyan ez sem, sót nagyon csekely segítség, de a je-
lenleg adható, alamizsnának is kevés segélynél mégis 
csak sokkal többet ér, s a mi fó, meg van vetve a jövő 
alapja. Igaz, hogy talan az egész egyházkerületünk-
ben legcsekélyebb jövedelemmel biró lelkészeink nem 
kis áldozatkészséget tanúsítottak akkor, midőn az egy-
házkerületi arvatarba is fizetendő évi dijakon felül, le-
mondva az államsegélyből olykor-olykor nyerhető se-
gélyről is az özvegy-árvatár javara, még újabb tiz frt 
evi terhet vallaltak magukra; de hát csaladjának jövőjé-
ért ki ne volna képes a legnagyobb aldozatra is? 

A zsinati tanácskozás tárgyát képezendő domesztika 
es országos papi özvegy-arva-nyugdijintézet tervezete cse-
kely módosításokkal elfogadtatott. Igy a sokak altal kifo-
gasolt 3 kros évi adó is. Bár ennek beszedést sokak előtt 

méltó aggodalom targya, de bízva a hívek buzgalmában 
és áldozatkészségében, mely a prot. egyháznak, fennállása 
óta mindig éltető forrása volt s tudva azt, hogy rajtunk 
magunkon kivül senki sem segit : sok helyt pusztúlás-
nak indult egyházaink megmentése végett meghozandó-
nak véljük ez áldozatot. 

Egy másik figyelmet érdemlő tárgy volt az egy-
házmegyei tanügyi bizottság által a népiskolák anyagi 
és szellemi állásáról beadott évi jelentés. A kik a val-
lás- és közoktatásügyi minisztérium által a hazai tanügy 
állásáról közzé tenni szokott jelentéseket figyelemmel 
kisérik, talan fognak még ra emlékezni, hogy a legu-
tóbbi ily jelentés szerint a tankötelesek pontos isko-
láztatása tekintetében Tornamegye az országban a má-
sodik helyen áll. Bizonyságot szolgáltat a pontos isko-
láztatás mellett tanügyi bizottságunk jelentése is, mely 
szerint az 1022 mindennapi iskolaköteles közül csak 
18 nem jart iskolaba, s míg mas megyékből mint pium 
desideriumot halljuk emlegetni az ismétlő iskolák felállí-
tásának szükségét: nálunk nincs egyház, a hol az ismétlő 
iskola felallitva ne lenne, sőt alig van négy-öt olyan, 
ahol az ismétlő iskolások még eddig vizsgát nem tettek, 
s a 415 ismétlő iskolaköteles közül mindössze öt nem 
jart iskolaba. Az iskoláztatás e szép eredményeért az 
iskolai elöljárókon és lelkészeken kivül a járási szolga-
birákat, mindenek felett pedig megyénk erélyes alis-
pánját Koós József urat illeti a méltó dicséret, kik a 
népnevelés szent ügyét szivökön hordozva, mindent el-
követnek annak felviragoztatasa végett, s a hol szük-
ség van rá, teljes szigoraban alkalmazzák az oktatásügyi 
törvény altal kiszabott birság- és fogságbüntetéseket, s 
más részről is minden lehetőt megtesznek a népnevelés 
ügyének előbbvitele végett. Hogy többet ne említsek, 
az alispán úr indítványa folytan elhatározá a megyei 
közgyűlés, hogy a törvény által engedélyezett, s min-
den adó frt utan fizetendő 1 °/0-os megyei pótadó ez 
évben az iskolák felszerelésére fordittassék, minek folytan 
a megye területén levő összes népiskolák mar a leg-
közelebbi jövőben mind el lesznek latva a szükséges 
taneszközökkel. 

Tanügyi dolgokról levén szó, nem hagyhatom em-
lítés nélkül egyh. megyénk azon hatarozatát sem, mely 
szerint Kecskeméty Sámuel szilasi tanitó ötven éves tanitói 
pályájának betöltését egy szerény ünnepély altal emlé-
kezetessé tenni, s egyszersmind nevezett tanítónak nevét 
és hivataloskodási idejét a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter tudomásara hozni elhatározá. 

Voltak választások is. Tiszteletbeli jegyzővé Ardai 
Janka Dániel zsarnói lelkész, ügyészszé Naményi Pal 
tornai ügyvéd választattak meg, kikben egyházmegyénk 
ügybuzgó ifjú erőket nyert. Végre, a mi egyházmegyénk-
ben rég időktől fogva nem fordúlt elő, volt két fegyelmi 
ügy is, mely az illetők megdorgalásával intéztetett el. 

A legmelegebb elismeréssel kell adóznom a Kom-
játiban lakó, legtöbbnyire róm. kath. úri csaladok iránt, 
azon szíves vendégszeretetért, melylyel a gyűlés tagjai-
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nak elszállásolása s szívélyes fogadása körül szinte ver-
senyre keltek egymással. 

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 35-dik nagy-gyűlése. 
Első nap d. u. 3 órakor gyűltek össze a tagok és 

a vendégek a dortmundi ipariskola aulájában, a hol az 
ünnepélyes fogadtatas ment végbe. 

Legelőször is Fluhme dortmundi lelkész mondott 
üdvözlő beszédet az ottani kerületi G.-A.-e. nevében, 
felemlítvén a többi közt, hogy Dortmund már 1530-ban 
Luther reformátiója részére állt, s hogy oly varosba 
jöttek a vendégek, melynek G.-A.-egylete különös buz-
galommal igyekszik hivatását teljesíteni. Utána Linde-
mann főpolgármester, majd Dr. Smend főkonzisztoriumi 
tanácsos Münsterből, üdvözölvén a megérkezetteket, Dr. 
Fricke lipcsei tanár tartott beszédet, melyben a többi 
közt a westfaliai vörös föld fekete gyöngyének nevezte 
Dortmund városát, mint a mely város rendíthetlen hű-
séggel ragaszkodik az evangyéliomi hithez, s mint a 
melyről már a középkorban azt tartotta volt a közmon-
dás : „szilárd, mint Dortmund.® 

Este a Reinold-templomban istenitisztelet tartatott, 
mely alkalommal Vieregge bielefeldi lelkész tartott szó-
noklatot 1. Királyok 19. 8—13. alapjan. 

Ugyancsak este, 6 óra után, zárt értekezlet tartatott 
s ezután a képviselők igazoltattak. Hazánkból jelenvol-
tak Ivánka Imre és Sztehló András, mint az egyetemes 
gyámintézet-, Dr. Brand, mint az orsovai egyház 
képviselői. Gyűlési elnököknek Dr. Fricke és Dr. Smend, 
jegyzőnek Dr. Zenker lipcsei ügyvéd választattak meg. 
Napirenden : az osztrák jubilaeumi alap. Határoztatott , 
hogy a József-féle türelmi pátens emlékére létesítendő 
lelkész-özvegy-árva-nyugdíj-alapra gyűjtött szeretetado-
mányok átadása előtt, az osztrák G.-A.-főegylet által 
egy nyugdíjintézeti terv kidolgoztatván, az a lipcsei köz-
ponti bizottság által felülvizsgáltassék. Azon esetre, ha 
azon terv két év alatt létre nem jönne, felhatalmaztatik 
a központi bizottság, hogy az alap az osztrák G.-A.-
egylet kezelése alá bocsáttassék oly célból, hogy annak 
kamatai osztrák ágostai és helvét hitv. lelkészek és fe-
lekezeti iskolai tanitók, s azok özvegyei és árvái nyug-
díjazására fordíttassanak. Ezen alap eddig 80,000 már-
kara emelkedett. 

Augusztus 17-én, szerdán reggel, három templom-
ban tartatott istenitisztelet. A Reinold-templomban Dr. 
Thones prédikált Eszter 8. 6. nyomán e kérdés felett : 
„Hogy nézhetném, hogy az én nemzetségem elvesszen 
A Péter-templomban Tcdinden prédikált 2. Kor. 13. 
11—13. felett és a Mária-templomban Niemann 1. Kor. 
15. felett. 

Ezen egyidőben és három helyen tartott isteni-
tisztelet után tartatott meg a Reinold-templomban az 

1 első nyilvános gyűlés, mely az elnök imájával és meg-
nyitó beszédével vette kezdetét. A megnyitó beszéd 
megemlékezik az egylet 49 évi működéséről és az 50 
évi jubilaeumnak jövő évben bekövetkezéséről. Ezen 
idő alatt segélyeztetett 2875 egyház és intézet 16,300,000 
márkával. Az adakozókról szólván, az elnök kiszámította, 
hogy, ha a 26 millió német prot. lélek közül mindenik 
csak 1 garast tenne le az egylet oltárára, akkor az egy-
let 700,000 helyett 2,600,000 márka felett rendelkeznék 
évenként, s ezt kivihetőnek is tart ja. Ezzel a német 
protestánsok tanúbizonyságot tehetnének arról, mennyire 
becsülik hitöket. 

E tetszéssel fogadott beszéd után felolvastatott a 
tagok névsora s felolvastattak egyszersmind a beérkezett 
üdvözlő levelek Párizsból, Algírból, Brüsszelből, Velen-
céből, Jaroszlauból, Zágrábból, hol Diantska testvérünk 
paplakot és iskolát épit. P'elolvastatott továbbá Fliedner 
Frigyes madridi lelkész levele Spanyolország evangeli-
zációjáról és Láng Adolf esperes levele Szeged két pro-
testáns egyházának jelen állásáról. 

Legelső szónokok voltak Dr. Baur Berlinből, ki 
az egyházi főtanács és Hering konzisztoriumi elnök 
Münsterből, ki a westfáliai konzisztorium nevében üdvö-
zölte az összegyűlteket. 

Ezután a következő ünnepi ajándékok jelentettek 
be : Az arnstadti nőegylet adott oltári edényeket, Unna 
nőegylete adott kelyhet és tányért, Hamm n. e. urva-
csorai kannát, llagen n. e. kannát, kelyhet és tányért, 
Altona n. e. kannát, kelyhet, tányért, ostyatartót és ke-
resztelési edényeket, Düsseldorf n. e. kelyhet, Iserlohn 
G.-A.-e. egy csillárt, a marki bibliatársulat 2 oltári bib-
liát, a bontói egyetemi tanulók egylete keresztelési edé-
nyeket, a dortmundi n. e. elnöknői oltárteritőt. A dort-
mundi, haclienegi és kirchhördi népiskolák tanulói gyűj-
téséből westfáliai szegény diaszpóra-gyülekezetek részére 
tanszerek adattak. Az ünnepi bizottság adott egy harmo-
niumot. A dortmundi nőegylet adott egy harangot. A 
templomban kiállított s fennebb elsorolt ajándékokon 
kivül még a központi bizottság rendelkezése alá bocsát-
tattak Waldheim szász egyház részéről urvacsorai edé-
nyek, Grosz Kristóf tanácsos részéről neje emlékére egy 
kehely, Dr. Belír részéről egy neki felajánlott díszserleg. 

Ezen ajándékok szétosztása egy küldöttségre bízatott. 
Erre előadta Dr. Criegern egyleti jegyző évi 

jelentését, mely már e lap f. évi 36. számaban kö-
zöltetett. Majd Gujer marseillei lelkész szólalt fel. A ne-
vezett lelkész 400 márka ajándékot hozott magával a 
svájci protestáns segélyegyletek részéről. De egyszers-
mind segélyt is kér saját egyháza részére. Kéri, hogy 
a jövő esztendőben, a már meglévő paplak és iskola 
mellé építendő egyszerű, de mégis 50,000 frankba kerülő 
templom építéséhez segélyt nyújtson az egylet. Tem-
plomra annyival is inkább szükség van, mert ez idő 
szerint az ev. hívek a ref. templomban csupán délutáni 
2 órakor, tehát a legalkalmatlanabb időben tarthatnak is-
tenitiszteletet. 



Erichson, a straszburgi theologiai intézet igazgatója, 
az elzasszi evangelizáló társaság nevében szólt. Elzassz 
és Lotharingia protestánsai csak egy ötödét képezik az 
összes lakosságnak. De azért Butzer reformátor apostoli 
működésének fényes eredménye van Saarburgban, Saar-
gemündben, Zabernban, Hagenauban, Schlettstadtban, 
hol ezelőtt csak hírből tudtak a protestánsok felől, most 
tekintélyes egyházak vannak. Erichson ezen egyházak 
részére szintén segélyt kér. 

Dr. Herbst brüsszeli lelkész, a belgiumi protestán-
sokat ajánlja a gyűlés figyelmébe. Két kisded egyház 
áll fenn Belgiumban: az ,Union des Églises Évangeli-
ques Protestantes* és az ,Église chretienne missionaire 
Belge.* A hitalap közös, csakhogy az első elfogadja az 
államsegélyt is. Az első helyen említett egyházközösség 
12 egyházból all 16 lelkészszel. Ezen gyülekezetekben 
franciául, németül, hollandul s angolul prédikálnak. A 
lélekszám 15,000-re rúg. A gyülekezeteknek harangjaik, 
szent edényeik nincsenek. A papi fizetés, nem tekintve 
a városi egyhazakat, csak 2000 frank. Egy falusi lelkész-
nek el kellett küldenie nejét nevelőnőnek, hogy gyerme-
kei kiképeztetéséhez beszerezhesse az anyagi eszközöket. 
Es mindemellett nem ezen egyházak részére kér segélyt, 
hanem azon 3 megmentett iskola részére, melyek az 
iskolai törvény dacára el nem szakadtak. 

Ivánka Imre egyetemes gyámintézeti elnök Buda-
pestről, megemlékezik a 20 év előtt Székács barátjával 
kezdeményezett gyámintézet megalakításáról. Ez egy-
lettel, úgymond, nem gondoltak ők ki valami ujat, ha-
nem csak alkalmazták a G.-A.-e adott példáját a sajátos 
hazai viszonyokhoz. Valamint, úgymond, akkoron nem 
akartunk ujat kigondolni, hanem az igazi protestáns szel-
lem szülöttét vettük előpélda gyanánt : ugy most sem átal-
lom kimondani, hogy a mi közmivelődési haladásunk első 
sorban német eredetű'. (! ? Szerk.) Jöttem, hogy mint elnöke 
az ev. gyámintézetnek, hálás köszönetet mondjak, az önök 
altal segélyzett gyülekezetek nevében. Engedjék meg 
küldöttségi társamnak, Sztehló lelkésznek, hogy viszo-
nyainkat közelebbről vázolhassa. Nekem azonban, mint 
typikus magyarnak, engedjék meg, hogy szíves és forró 
hálámat kifejezhessem. 

E beszédre az elnök körülbelől igy valaszolt: Szí-
vélyesen viszonozzuk a német sympathiakat, melyeket 
egy, mint mondani tetszett, hatarozott magyar fejezett 
ki előttünk. Vajha e barátságos hang ide és vissza és 
Erdély felé (1! Szerk.) is elhatna mindenkor, ürülünk e 
testvéri egyuttnumkalkodás felett. 

( F o l y t a t á s a köve tke / . i k . ) 

Láng Adolf. 

Levél Karlsbadból. 
JSSJ. okt. 13. Nagytiszteletű szerkesztő úr ! Mórt 

jövök a helybeli agostai hitv. ev. gyülekezet templomá-
ból. A helyi lapokban közzétett előértesités után siet-
tem részt venni az ünnepélyes istenitiszteleten, mely ez 

egyházban az osztrák örökös tartományokban lakó min-
den protestáns egyházzal egyidoben, a mai napon, a 
lelki fölszabadulás valóban örvendetes s örök emlékezetre 
méltó napján, a ,türelmi parancs4 száz éves évfordu-
lóján tartatott. 

Az istenitisztelet 11 órakor vette kezdetét. Az 
előének s az oltár előtt tartott szokásos ima és az 
apostoli hitformának a lelkész altal lett fölmondása utan 
felzendült Luthernek, talán minden ajkú protestáns 
egyház nyelvére átfordított szép éneke: »Erős várunk 
nékünk az Isten.' Ez ének dallama itt nem ugyanaz, 
melyen azt Magyarországon s épen a makói ág. hitv. ev. 
egyházban éneklik, hol ezt többször hallottam. Szerintem 
az itt használt dallam nem hangzik úgy egybe a szöveg-
gel, mint a magyarországi, mely sokkal hatásosabban 
s erőteljesebben fejezi ki ama tántorithatlan bizalmat 
Istenben, mely a szerző lelkét teljesen eltölté, midőn 
tolla alul e szavak származtak ki: ,ha e világ mind 
ördög volna, mi attól semmit ne féljünk, csak Krisztus 
oltalmaban higyjünk.4 

Az ének három első versének eléneklése után 
(a negyedik verset a prédikáció után énekelték el) szószékre 
lépett a lelkész, s alapigéül fölvévén Csel. 24., 14. és 16. 
versét, rövid bevezetés után érteimezé a szövegben elő-
forduló „Secte4 kifejezést (Károli e szót »szerzet4-nek for-
dítja) s előadvan, mennyiben és milyen értelemben „Secte4 

a protestáns ev. egyház, — mely, mint Pál, tiszta és teljes 
szívvel, lélekkel, buzgóan kíván szolgálni a mi atyánk Istené-
nek, az örökkévaló felségnek, — alkalmat vett élénk sza-
vakban s valóban meghatóan rajzolni ama nehéz és terhes 
szenvedéseket s üldöztetéseket, miket ezen, a római egy-
ház altal gúnyosan sectanak, még pedig tévelygő s így ve-
szélyes sectanak nevezett, s a hatalom által ilyenül tekin-
tett egyház évszázadokon keresztül szenvedett. II. és III. 
Ferdinánd és Mária Terézia koráról szólott részletesebben, 
míg azon időhöz jutott, midőn a korát szellemi nagyság-
ban sokkal megelőzött II. József, nemes lelke sugallatát 
s humánus érzelmeit követve, kiada a ,türelmi parancsot4, 
a mely bár csak „magán vallásszabadságot* biztosított, 
s bár nem jogot adott, csak jogtalanságot szüntetett meg, 
nem szabadságot, csak a fölszabadulásra reményt nyúj-
tott : örök halára méltó cselekménye a halhatatlan nevű 
uralkodónak, s uralkodói koronájaban ez a legszebb és leg-
drágább gyöngy. A nemes munkát — folytata tovább — 
Ferenc József ő felsége tetőzte be, ki az örökös tarto-
mányok protestáns egyházait a róm. kath. egyházzal 
teljesen egyen jogúvá tette. Majd a 14. v. utószavainak alap-
ján visszautasítja s megcafolja a r. katholicismusnak a 
protestáns egyházak ellen használni szokott, s talán már 
egészen elhasznált, elnyüvött ama gúnyolódó kicsinylé-
sét, hogy a ,protes táns egyház vallása: új vallás.* Nem 
új, csak megújított, reformált. Alapja ugyanaz, melyet Jé-
zus vetett, s melyen állottak Pál s az úr több tanítványai; 
hiszi mindazt, mi meg van irva a törvényben és a próféták-
nál. Végre hithűségre, buzgalomra igyekezett szónok han-
golni hallgatóit. Ne szégyelljék a Krisztus evangyéliomát, mert 



Istennek hatalma az minden hívőknek idvességére. 11 óm. 1. 
16. Hallgassák, olvassák, tanulják az írást; tanítsak és 
taníttassák gyermekeiknek is. Legyenek erőshitűekké 
maguk s ilyenekké képezzék az anyaszentegyház gyarapí-
tására gyermekeiket is. Az ige hallgatásával, tudásával 
és tanításával pedig ne elégedjenek meg, hanem annak 
követeléseit vigyék át és alkalmazzák az életben is, annak 
parancsai iránt engedelmesek legyenek, hogy így necsak 
névvel, de valóban keresztyének lehessenek s az apostol-
lal dicsekedhessenek, hogy nemcsak gyakorolják magu-
kat, de valóban is olyanok, kiknek botránkozás nélkül 
való lelkiismeretük van mind az Isten, mind az tmberek 
előtt, mert a kinek ily lelkiismerete van : az jó keresztyén. 
A jó keresztyén : jó, a legjobb keresztyén legjobb alatt-
való. 

Alamizsnálkodásra a Gusztáv-Adolf-egyletet ajánlá 
a lelkész úr híveinek, kiknek kicsiny, de buzgó serege 
az éneklés után az oltár elől mondott aldószavak után 
elbuzdúlt érzelemmel hagyta el a szent helyet. 

A karlsbadi prot. egyház múltját nem érinté a lelkész 
úr, midőn — mint emlitém — a cseh protest. egyház szen-
vedéseiről szólott. Én, a mennyiben tehetem, e hiányt 
röviden pótolom. 

Karlsbadban, — mely város az uralkodók kegyé-
vel mindég dicsekedhetett, s még II Ferdinándtól is 
1623-ban a 30 eves háborúban addig szenvedett sok-
nemií nyomorgattatasáért , „trotzdem sie eine Ketzerstadt 
ivar, * a katonabeszállásolás terhe alóli minden időre 
szóló fölmentés szabadalmát nyerte, — a reformátió 
jókor ismeretessé lett, s 1524-ben már az egész város 
reformalva volt és teljes száz évig a prot. egyházhoz 
tartozott. 1624. aug. 21-kén zárták be a prot. templom 
aj taját , s a kik r. katholikusokká lenni nem akar tak: 
lelkészük Rebhuhn Mátyás vezérlete alatt a városból ki, 
a hegyek közé vonultak. E kivándorlás emlékét mai 
napig egy, ott fölállított keresztalakú kőoszlop tartja 
fönn. Az emlékkövet a „Bellevue* és „Rudolfs Höhe* 
közötti erdőrészen én föl is találtam, de fölirása célza-
tosan annyira össze van rongálva, hogy abból egy ép szót is 
kibetűznöm nem lehetett. Az evangélikusoktól elfoglalt 
s kath. szertartással újra fölszentelt templom 1664-ben 
leégett, s helyén épült föl a mostani, szent Magdolnáról 
címezett főtemplom. A protestánsok kiűzésétől számítva 
232, a „türelmi parancs8 keltétől pedig 75 év telt el, 
míg a száműzött egyház Karlsbadban ismét tért és he-
lyet foglalhatott. Temploma a város délkeleti részén a 
legszélső épület, 1856-ban nyilt meg. 1865 óta van 
lelkészi állomás rendszeresítve. Istenitisztelet minden 
ünnep- és vasárnapon d. e. 11 órakor tartatik. A temp-
lom különben igen csinos és szép, a melléje épített eme-
letes lelkészi lakkal együtt s a Tepl folyócska jobb part-
ján fekszik. 

Nagyon sajnálom, hogy a Prot. Egyházi és Isko-
lai Lap* 41-ik számát, valamint Rác Károly, ménesgyo-
roki lelkész urnák a prágai jubilaeumról tudósító sorait 
későn, oly időben vettem s olvashattam, a mikor már 

Prágába átrándulnom nem lehetett, a mit különben kész-
séggel s örömmel tettem volna. 

Szőllősi Antal, 
a makói ref. egyház 

egyik lelkésze. 

I R O D A L O M . 
Autonomia. Ajánlva a zsinat figyelmébe. Irta Be-

gedi Lajos ref. lelkész. Szerző tulajdona. 8-rét, 174 lap. 
Ara 1 frt. 50 kr. Kapható szerzőnél Magyar-Ladon (u. 
p. Német Lad, Somogymegyében). — E munka célja 
— szerző szavai szerint — „1. az ember fogalmából 
kimutatni, hogy mi az az autonomia ? 2. az autonomia 
fogalmaból kimutatni, hogy mik a magyar ref. egyháznak ez 
idő szerinti szükségei ? 3. az egyház szükségeinek megfelelő 
törvényjavaslatot ajánlani*. Szép, de igen nehéz kérdé-
sek és feladatok, melyeknek megoldásahoz alapos isme-
retek, tiszta felfogás és világos előadási képesség kivan-
tatnak. Anélkül, hogy az előttünk fekvő könyv szerzőjének 
képességeit kétségbevonnok, sajnálattal kell jeleznünk, 
hogy neki ama kérdéseket tisztáznia nem egészen sikerült, 
főképen azért, mert nagyonis nagy feneket kerít a do-
lognak. Szerteszét kalandoz a legkülönbözőbb tárgyak 
között, ugy hogy az egyes kérdések fonalát maga is 
elveszíti s igy természetesen olvasóit is tájékozatlanságban 
hagyja. Pedig vannak neki életrevaló, helyes eszméi is, 
melyekért valóban kár, hogy a szó árjaba fulladnak. 
Egyházi közigazgatásunkra vonatkozólag például sok 
helyes észrevételt tesz. A talpraesett reflexiók mellett 
azonban annal furcsábbaknak tűnnek fel pl. az efféle 
állítások, hogy „a bíráskodás és közigazgatás annyira 
rokon fogalmak, hogy csakis elméletben választhatók 
külön, de a gyakorlati életben már csak felebbv •telükben 
különíthetők el káros visszahatás nélkül* ; vagy az afléle 
javaslatok, hogy „az öt kerületből legalább 10-et vagy 
12-őt kell csinálni, mert csak igy lehet erőteljes kon-
ventünk*, továbbá hogy Budapesten a ref. egyház egye-
temet, Debrecenben pedig országos egyházi nono veidét 
állítson fel, mely utóbbiban mint rendes tantargyak csak 
az egyháztörténelem, a nemzeti történelem, a gazdaszat, 
a vegytan és orvosi neveléstan taníttatnának stb. stb. 
A fennebbiek után nem hisszük ugyan, de azért tiszta 
szívből óhajtjuk, hogy szerzőt mások jobban megértsék 
nálunknál, a „mások* alatt különösen a zsinati képvise-
lőket értvén, mert a könyvet szerző főképen az ő 
figyelmökbe ajánlja. 

Begedi Lajosnak fennebb ismertetett munkája 
tárgyában egy esperesi körlevél küldetett be hozzánk, 
melynek szíves-örömest helyt adunk lapunkban. A körlevél 
igy hangzik: „Nagytiszteletű és Tisztelendő uraim ! A bel-
sősomogyi testvér-egyházmegye számra és erőre egyik 
legkisebb egyházának lelkésze a mellékelt értesítést kül-
dötte hozzám „Autonomia* c. mukájára (Ara 1 frt 50 
kr.) vonatkozólag. A jelzett és idézett előfizetési fel-
hívást figyelmen kivül hagytuk annak idejében, a mi 
bizony megbocsátható nekünk, kik az előfizetési felhí-
vások sűrű zápora között örülhetünk, ha azoknak egyik 
vagy másik pásztája elől eresz alá menekülhetünk s 
megbocsátható az esperesi hivataloknak is, ha a hozzá-
jok szálló privátnyomtatványok köziil egyetmást ad acta 
vagy ad acta sem tesznek, őrizkedvén lelkésztársaikon 
magánérdekekért hivatalos pressióval alkalmatlankodni. 
Igy hagyatott figyelmen kivül Begedi atyánkfia felhí-
vása is. Nem tartom miatta magamat s magunkat hí-



básaknak ; hozzá vagyunk szokva a reclamok utáni buz-
dulásokhoz, ő pedig annyit sem tett meg — legalább 
nem emlékezem, — hogy művéből mutatványokat kö-
zölt volna ; reclam nélkül pedig ismertebb egyházi irók 
művei sem számithatnak olvasókra s kelendőségre, an-
nál kevésbé ismeretlen egyének kétes értékű kísérletei. 
Nem csuda hát, ha senki sem gondolt rá. Azonban a 
jelen körlevélhez csatolt felhívás érdemel figyelmet. Nem 
ismerem sem az írót sem művét, s meglehet várt ér-
tékében csalódni fogunk; de az a határozott komoly ' 
hang, melylyel művéről értesít, oly erőre s önbizalomra 
mutat, mely a mű értéke iránt elfogadható kezesség-
nek látszik, mely ennélfogva megérdemli, hogy vele fog-
lalkozzunk. Megérdemli még speciális voltánál fogva is. 
Külföldi egyházakban, sokkal csekélyebb érdekű jelen-
ségek is a röpiratoknak, tanulmányoknak s tervjavasla-
toknak egész irodalmát keltik életre s hozzák forga-
lomba ; míg nálunk, — ha nem tévedek — ez az egyet-
len önálló mű, mely — hivatalos kereten kivül — a 
zsinat tárgyaival foglalkozik. Tervezete lehet hézagos, 
tárgyalása felületes, felfogása kicsinyes egyoldalú, céljai-
ban a köziránynyal — ha ez létezik — ellentétes, s 
hogy egy szóval mindent kimondjunk, lehet az egész 
munka igen haszontalan munka: mindamellett is meg-
marad érdeme, mint egyetlen kísérleté, mely három év 
alatt egyházi irodalmunkban mutatkozott. Azért legyen 
szabad e művet lelkésztársaimnak, s általok egyházunk 
értelmesebb s érdeklődőbb tagjainak figyelmébe a szo-
kottnál melegebben, s egyszersmind szolgalatomat a 
nálam megrendelhető példányok kézhezjuttatására kész-
séggel ajánlani. N. N. esperes. 

Az iskolázás jelene Angolországban. A vallás- és 
közokt. miniszterhez intézett jelentés. Irta Felméri Lajos. 
2-dik kötet. Budapesten, Aigner bizománya. Bolti ára 
3 frt. — Amit lapunk f. évi 28-dik számában e munka 
első kötetére vonatkozólag elmondtunk, azt most a má-
sodik kötetre nézve bátran ismételhetjük. Az adatok 
gazdagsága, a közvetlen tapasztalatokból merített, ala-
pos, szakavatott reflexiók, a világos, rendszeres előadás, 
mindmegannyi előnyei a derék munkának. A második 
kötet, tárgyánál fogva ránk nézve ez idő szerint aktuá-
lis érdekű is, amennyiben a nálunk ép most napirenden 
levő közép- és felsőoktatásügy ismertetését adja. 

A Prot . Árvaházi Képes Naptár az 1882-dik évre 
Farkas József szerkesztésében, változatos, érdekes tar-
talommal megjelent. Ara 30 kr. Az árvaháznak e nap-
tarból évenkint igen szép jövedelme szokott lenni, 
melyre az intézet most is biztosan számit. Hogy szá-
mításában ne csalatkozzék, ez főképen lelkészeinktől és 
tanítóinktól függ, kik a naptárt híveik közt annál in-
kább terjeszthetik, minthogy ezáltal nemcsak egy pro-
testáns humanitárius intézet céljait mozdítják elő, de 
egyszersmind a nép ismereteit is gyarapítják. A naptár 
tartalma a következő : Jézus és a nép (költemény). Ré-
vész Imre (arcképpel). Árva gyermek (költemény), Sántha 
Károlytól. Haubner Máté (arcképpel). A gazdag (köl-
temény), Tompa Mihálytól. A huszonötödik unoka (köl-
temény), Szász Bélától. Molnár Aladár (arcképpel). Szü-
lőföldemen (költemény), Bacsa Bélától. A meghalt anya 
arcképe előtt (költem.), Csengey Gusztávtól. A bőkezű 
(költemény), Csengey Gusztávtól. A fehérlaki gondnok 
(elbeszélés), Csepeli Páltól. Az első reverenda, Diósitól. 
Sorsával megelégedő gulyásnak dalja (költemény), Ma-
tyássy Józseftől. A tüszszentés. Karácsonyfa (költemény), 
Sántha Károlytól. Thurzó Szaniszló síremléke (képpel). 
Feltámadunk (költemény), Bacsa Bélától. Bojt (költe-
mény), Hajdú Zsigmondtól. Az inquisitió (két képpel). 

A régi kincsek. A jó öreg Herpai bácsi (költemény), 
Szabó Nándortól. Különfélék. Bölcs mondatok. Adomák. 
Protestáns egyházi tiszti névtár. 

Balogh F e r e n c .Keresztyén egyháztörténelmé-
nek* 4 dik füzete, mely a XVI. és XVII. század tör-
ténetét tartalmazza, Debrecenben, ifj. Csathy Karoly 
kiadásában megjelent. Ára 1 frt. 20 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Bokor Benő, a belsősomogyi 

ref. egyházmegye tanügyi bizottságának elnöke, ez állá-
sáról lemondván, helyét ideiglenesen Kiss Antal belegi 
lelkész foglalta el. — A banyakerületi ág. h. ev. egy-
házkerület f. hó 17-kén tartott közgyűlésén az egyház-
kerületi törvényszék elnökévé Szontagh Pál, alelnökévé 
(Jartjei István választatott meg. — Eperjesről írjak ne-
künk a következőket: Dr. Vaudra'/.• Andrást, veterán 
tudósunkat, az oktatásügy terén szerzett érdemeiért 
ő felsége a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette 
ki. Yandrák A. sokáig volt az eperjesi kollégium igaz-
gatója. Két év múlva 50 éves tanári jubilaeumát ünnep-
lendi. Alig terjedt el kitüntetésének híre, egyesek és 
testületek siettek neki gratulálni. Mar az első napon 
100-an. Közelről távolból jött az üdvözlet. A de-
koráció alkalmából a kollégiumi tanári kar díszvacsorát, 
az ifjúság fáklyászenét rendez tiszteletére. Az ünnepély 
lefolyásáról levelezőnk értesíteni fogja olvasóinkat. 

* Zsinati választás. A solti egyházmegyében Bal-
lagi Mór a világi pótképviselőségről lemondván, helyébe 
— mint értesülünk — Szász Károly választatott meg. 

* A zsinat megnyi tása . Az 1881. okt. 31-ikén 
Debrecenben kezdetét veendő reform, zsinat megnyitási 
ünnepélyének programmja következő: 1. Október 29-kén 
déli 12 órakor és délután 3 órakor érkezés a vasúton. 
2. Az indóháznál Debrecen város hatósága és a refor-
mált egyház presbyteriuma részéről fogadtatás s az elszál-
lásolás foganatosítása. 3. Estve 5—6 óráig a főiskolai 
gyűlésteremben összejövetel ismerkedés végett. 4. Októ-
ber 30-án délelőtt templom után fel 1 1 órakor a főis-
kolai gyűlésteremben összejövetel előértekezletre. 5. Okt. 
31-én a zsinatot megnyitó istenitisztelet r end je : fel 9 
órakor a főiskolai gyűlésteremben összejövetel, 9 órakor 
harangok zúgása -alatt a nagytemplomba menetel, hol 
a püspök urak a lelkipásztori két székben, az egyházi 
szónokkal egyiitt foglalnak helyet; a világi képviselők 
a főgondnok urak vezetése alatt, a szószékkel szemben 
eső 6 első széket foglalják el; az egyházi képviselők a 
keleti oldalon levő két sor székből 3 4 — 4 elsőben fognak 
ülni. Az elhelyezkedés megtörténvén, felállóra a 37-ik 
dicséret első verse, azután a két következő vers énekel-
tetik cl. A 3-ik vers alatt, a püspöki kar legidősebb 
tagja fölmegy a szószékbe s imádkozik. Ennek végző-
désével a főiskolai énekkar énekel, mely után a végső 
sorok alatt, Fejes István sátoraljaújhelyi lelkész, zsinati 
képviselő, a szószékbe fölmenvén, egyházi beszédet tart, 
melynek végződésével ismét a főiskolai énekkar énekel ; 
azután pedig az egész gyülekezet a 90-ik zsoltár 9-ik 
versét énekli, majd az i-ső verset, mely utóbbi alatt a 
zsinati képviselők a gyűlésterembe azon rendben, amint 
jöttek, mennek vissza. 6. Az istenitisztelet alkalmával 



a karzatok közül a déli a vidékről beérkező vendégek, 
a nyugati oldalon levő pedig a nők számára tartatik 
fel. 7. Ugy a megérkezés alkalmaval az indóháznál, 
mint a templomi istenitiszteletkor a bejáratoknál, a vá-
rosi hatóság részéről és a főiskolai felsőbb tanulók kö-
zül megbízott egyének, azon célból, hogy az ismeretle-
nek tudjanak biztosan kihez fordulni, fehér szalaggal, 
mint jelvénynyel lesznek ellátva. 

* Az ág. h. ev. egye t emes gyűlés csak a har-
madik nap fejeztetett be. A harmadik nap legfontosabb 
tárgya volt, hogy br. Prónay Dezső beterjeszté a zsi-
natot előkészítő bizottság jelentését s egyúttal indítvá-
nyozta, hogy a reformátusok debreceni zsinatára az ev. 
egyetem üdvözlő küldöttséget menesszen, mely indít-
vány nagy lelkesedéssel elfogadtatván, az üdvözlő kül-
döttség vezetőjévé az indítványozót választották meg. 

"x" Az első ref. istenitisztelet Esz tergomban f. hó 
16 án tartatott meg a megyeház nagytermében. Ez al-
kalommal iktatták be hivatalába az újonnan kinevezett 
adminisztrátort, Széki Aladárt, ki igen szép egyházi be-
széddel köszöntött be. A hercegprímás székhelyén, a 
magyarországi katholikusok központján alakult egyház-
községnek 200 tagja van. 

* A pes tmegye i ev. esperesség, mint nekünk 
írják, f. hó 12-én tartotta Rákos-Palotán közgyűlését, 
melynek főtárgya az esperesség újonnan megválasztott 
tisztviselőinek beiktatása volt. A választások eredményét 
lapunk mult számában közöltük. A rákospalotai egyház 
a vendégeket magyaros vendégszeretetben részesíté. 
Földváry Mihály alispánt és esperességi felügyelőt, vala-
mint Láng Adolf főesperest, megérkezésükkor a községi 
elöljárók, élükön Tóth István biróval és a presbyterek, 
élükön Kolbenhayer lelkésszel, ünnepélyesen fogadták. 
A gyűlés után toasztokkal fűszerezett, kedélyes közebéd 
tartatott . 

* A bányakerület i ág. h. ev. egyházkerületnek 
Budapesten f. hó 17-kén tartott közgyűléséről — tér 
szűke miatt — lapunk legközelebbi számában fogjuk csak 
tudósítani olvasóinkat. 

* Hibaigazítás. Lapunk 41. számában az 1315-dik 
lapon e mondat : , H a e két szám szorzatából (16) s e 
számok egyikéből, t. i. a nyolcból, keresem a másikat, 
lesz az eredmény 8* — igy igazítandó ki : »Ha e két 
szám szorzatából (16) s e számok egyikéből, t. i. a 
8-ból, keresem a másikat, lesz az eredmény : 2 ; ha pe-
dig e két szám szorzatából s e számok egyikéből, t. i. 
a 2-ből, keresem a másikat, lesz az e redmény: 8." To-
vábbá kiigazítandók : lapunk 42. számában az 1351-dik 
lapon a 4-dik sorban : »4 + lö/r/ helyett »4/5 + 15/5« ; 
az 5-dik sorban »15 + V helyett + 4/s« ; a 
6-dik sorban ,15 — 4/5

K helyett » , ö/5 — 4/5
<( ; az 1352-ik 

lapon a 17-dik sorban „nehéz egy gyermeknek így meg-
tanulni® helyett „nehéz ezt egy gyermeknek így meg-
tanulni.® 

* Szerkesztői mondanivalók. N. I. Nem akarjuk 
hinni, hogy azok a közlemények a papságot abszolúte 
nem érdekelnék. De még ha igy lenne is : a Prot. Egyh. 
és Iskolai Lapban azoknak a közleményeknek mindig 
helyök volna. Beküldött két cikkét közölni fogjuk. A 
legközelebb beküldottnek azonban kérjük folytatását, 
hogy terjedelmére nézve tájékozhassuk magunkat. — 
V. S. Az árvaház a kérdéses küldeményt szívesen veszi. 
Csak tessék postára tenni. 

Nyi l t tér .* ) 

Az igazság kiragad a halálból. 
Ha való, hogy öreg ember is szokott merengeni : 

mit tehetek róla, hogy olykor én is merengek, még 
pedig multam viszontagságai felett s mit tehetek róla, 
hogy a sok között pl. nt. D. J. ur bántalmának sértése, 
emlékében is, most épen e pillanatban ismét oly kínzó, 
hogy, ha pénzbe kerül is, jobban esik nyilvánosán fel-
jajdulnom ; nem lehet hallgatnom, mert hallom, hogy 
harcunk közvetlen okozója, a recept-irogató Bikky, a ,Má-
ramarosban11 sem nyughat tőlem. 

Az apjáért megvagdalt Elek fiamat — bár nem 
féltem — megkímélendő, miután a nervus rerum ge-
rendarum akadályát én, az a módos ember (??) egyszer 
valahára legyőztem, magam lépek tehát a küzdtérre, 
remélvén, hogy az igazság kiragad a nt. D J. űr 
ütésének halálából. 

Nem jó kedvvel, sőt szomorúan teszem e harci 
lépést ; mert fájdalom, hogy a régi D. J., mint esperes, 
tractus felkentje, pingál traclusa érdekében ugy, hogy 
non plus ultra; nem gyógyít, mint doktor, hanem szédít, 
mint contra scriba ; használ csípős kifejezéseket ; lenéz 
engemet, mert bár szomszéd és esperes, mindazáltal 
nem ismer, pedig volt alkalma, de hiába nem együtt 
tanultunk, én előbb, ő utóbb. Egyébiránt quod ve-
rum est fateor neuter nostrum habét cur se efferat, ergo 
nos de nobis sentiamus demisse. Minthogy factum in 
fectum fieri nequit, a természetben is actio reactiot 
szül, igyekszem a kölcsönt lefizetni, a mennyire lehet 
röviden és higgadtan s nem apró pénzzel, hogy sok 
időbe ne kerüljön az olvasás avagy leszámolás; mert 
valóban sajnálom a t. olvasókat, kiket szeretnék egyen-
ként kérni, hogy sajnáljanak engemet ügyemben s áldoz-
zanak érettem becses türelmökből. 

Szólj igazat, betörik a fejed ! Igy szól a nagy ér-
demeket szerzendő esperes ur. De az én ajkaimra ille-
nek ezen ^zavak, t. olvasó, nem pedig az övére ; mert 
az ugocsai tractus azok értelme szerint cselekedett velem 
szemközt oly rég óta, majd minden alkalommal. Kezd-
hetném ennek bizonyítását ti vadari papságom idejéből, 
midőn egy papi tanácsbiró bujtogatásának segítségével 
a legistentelenebb módon üldözött ki békés egyházam-
ból, melynek hívei élén 12 évet töltöttem ; de nem me-
gyek vissza oly messzire, hanem mint tekeházi pap 
csak Tekeháza községéből beszélek nt. esperes ur cikkét 
érintve. 

A nt. esperes ur többek közt a szigeti gyűlés jegy-
zőkönyvét nyitotta fel, mint pápai csalhatatlanságu mani-
festumot. Pedig dehogy csalhatatlan! Hisz a leggon-
datlanabb eljárás szüleménye; mert a tévútra vezetett 
izgága ember vádja után indult s tett — noha örömmel — 
a tractus. Kérdem, ugyan hogy vádoltathattam volna 
igazságosan, mikor a küldött követek közé, illetőleg 
élére én is egy képviselőnek választattam, az egyház 
költségén utaztam Szigetre, hol a legjobb ellátó helyek 
egyikén a legjobb időt töltöttem hallgatóimmal, kik meg-
győződtek, hogy szigeti káplánságom emléke öröm közt 
újúl meg az ismerősök szivében. Avagy vád alá helye-
zett lelkészt választ-e valamely egyház képviselőül ? 1 
Én nem tudok olyat elhinni s rajtam kivül más sem, 
csak egyedül az ugocsai tractus, mely komoly számba-

*) Ezen rovat alatt közlöttekért a szerkesztő felelősséget nem 
vállal magára. 



vétel nélkül kapja fel az izgága lelkek könnyelmű vád-
jait és határoz jogtalanul és igazságtalanul. 

Azonban lássuk a vádpontokat. 
1. Válogat a búzában. Igen ! Mert csak nem lehettem 

családomról annyira megfeledkező s népkegyvadászó, 
hogy 19 köböl búza fizetésben ugyanannyi szemetet és 
zsuzsokot vettem volna el. Kár volt a tractusnak utána 
nem nézni, hogy maga az egyháztanács jegyzőkönyvileg 
határozta el, miszerint a zsuzsokos búzát senkitől se 
vegyem el. 

2. Kiútasitja hazából az embereket stb. Igaz 
volt akkor is az, azóta is; mert kik a parochiára nem 
illő magaviseletet tanusitnak, azokat feddeni, dorgálni 
jogszerű kötelességem. Ezt is meg kellett volna vizsgálni, 
hogy voltaképen miben állott a kiútasitás ; mindkét fél 
kihallgatása nélkül csak különös biró szokott Ítéletet 
hozni. Egyébiránt botrányos túlságba heves természe-
temmel se szoktam menni; még ugy se tettem soha, 
mint nem messze hozzám egy nagy pap, ki a temp-
lomból kilépvén, palástosan megy hallgatójához és ugy 
kérdi keményen : hát maga miért nem volt most a 
templomban ? 

3. Reclamatióhoz szükséges családívért 2 o é. 
frtot vett. Hát ilyen vádpontot is be lehet elismert vádpon-
túi vezetni egy tractusi jegyzőkönyvbe ? Oh méltóztassék 
t. olvasó Ítélni! Az ugocsai tanácsbiró urak talán vagy 
többet vagy semmit se vesznek oly ívért, minek törvé-
nyes díja 2 frt. 

4. Több időt tölt Tivadarban és Uszkában, mint 
egyházában. Nagyon mohó gyorsasággal cselekedett a nt. 
tractus, mikor itélt, míg meg nem nézte az anyakönyve-
ket, hogy hányszor helyettesítették Nagy Menyhértet s 
meg nem kérdezte hiteles emberektől, hányszor papolt 
helyette vasárnaponkint a tanitó ? Valóban t. olvasó, 
mikor ily ártatlanul bántanak, bánt erkölcsi gyilkolom, 
egy tractus: kénytelen vagyok dicsekedni vele, hogy 
betegségemet és fiaim tanittatása alkalmával tett uta-
zásaimat kivéve, még máig sem papoltak helyettem any-
nyit, mint a hány éves pap vagyok. Nekem nem teher 
a prédikálás. Oh miért bántanak hát azok a papok, kik-
nek nem voltam hátok megett ott, hol az észt oszto-
gatták ? 1 

5. A kocsisát urasztalához eresztette. Ugy van! 
De hibás vagy bűnös vagyok-e, ha 20 évesnél idősebb, 
iskolázatlan cselédemet magam megtanítottam, mikre 
okvetlen kellett és a presbyterium előtt meg is vizsgál-
tam ? Nem I sőt dicséretesen cselekedtem, ha azon ifjút 
egy nyilvános vizsgán nem compromittáltam. 

6. Temetés alkalmával a törvényesnél több stólát 
vesz. Ilyenforma is van a 8 pontban. Boldog Isten ! 
ha megesik, hogy valaki még Tekeházán is többet ad 
a törvényesnél: ugyan ki ne venné el ? ! Vagy talán 
zsarolásom miatt adatott a többlet; mert ugy lehetett 
vád ? Észszerű dolog lett volna megvizsgálni, legalabb 
a tractus káröröme lehűtődött volna s most vagy a 
közel múltban nem mutatta volna esperestje a nem 
igazat igazság gyanánt. 

7. A gondnok és tanitó közötti versengést illető 
eljárásomra vonatkozó vád is magát a tractust vádolja, 
hogy azt vád gyanánt fogadta s azzal is bujtogatta a 
már is felbujtogatottakat. En ott is paposan cselekedtem. 

Még van egy vádpont, de biz az nem jut eszembe. 
Ezeket is talán nem sorrendben és csak tartalmilag idéz-
tem ; mert védekező fiam vitte magával az esperes ur 
gyönyörű cikkét. 

Na de mindegy, így is láthatja a t. olvasó, hogy 
mily vadakat kapott kapóra a tractus Szigeten, hol 
határozott sótlanul. Az esperes ur azt mondá, hogy 
kértem más egyházba helyezésemet. Kértem, mikor vé-
rig sértettek. De meg hogy ne kértem volna a jobb 
egyhazat, hiszen ha dicsekedni kényszerittetem : talán 
csak nem Tekeházáért voltam mindég tiszta kitűnő osz-
tályzatú stb. És óh ezt irva sajog fel egy sebem, 
eszembe jutván az önhittség mást lenéző azon nyilat-
kozata, hogy a nt. esperes ur az én felebbezési íráso-
mon szükséges javításokat tett. Ez t. olvasó botrányos 
esperesi fictió. Mert igaz, hogy előtte felolvastam, a mit 
irtam és keménynek találta, de rajta semmi igazítást 
sem tett. O mint szomszéd kollegám csak bizalmas em-
berem volt, nem pedig tanítóm, annak még ma sem 
fogadnám el ; mert azért, hogy esperes, nem követke-
zésképen bölcsebb, mint a közpap. Nekem emlékező te-
hetségem is jobb, mint neki; mert tény, hogy ha nem 
épen éjfélkor is, de késő éjszaka saját maga vitte ira-
taimat a póstara, én házában vártam, míg visszajött, 
midőn kezet fogva köszöntem meg szives fáradságát. 
Azt ő is tudja, hogy milyén rend van a postahi-
vatalban, de azt is tudja, hogy oly városban, mint 
Szőllős, könnyen lehet a lelkész kivételes egyén. Az 
atyafiságos viszonyra tett hivatkozással is akarni meg-
hazudtolni fiamat, egy esperestől egy kicsit különös. 
A tény az volt, hogy engemet ártatlannak itélt azon 
állapotban, melybe kedves ipája és sógora miatt helyezett, 
midőn Tivadarból P"ancsikara üldözött. Tehát egy pap, 
kinek nem ipája, de apja ellen is ki kell mondania az 
igazat, ugyan miért ne szólhatott volna, a minthogy szó-
lott is, ugy, mint fiam állította. Iriamat nem tanitottam 
hazudni és ugy tapasztalom, nem is tanulta meg. 

Azonban nem csudálkozom felette, hogy az espe-
res ur sok mindent elfeledett a régi időből és egykori 
önzéstelen nyilatkozatait ma hihetetlennek vallja; hisz 
nagyon meg lehet akadva, midőn elv- és jellem-változat-
lanságát, „üres kamarának bolond az ispánja* kifejezéssel 
bizonyítani nem átallja. Ez argumentum a mily szégyen-
letes, épen oly logikátlan. Hát egy ember, ha hajlam-
mal bir rá, midőn üres kamarának lett is ispánja, nem 
változtathatja-e meg régi elvét, meggyőződését, sőt 
nem tagadhatja-e meg régi, az üres kamara tekin-
télyében nem részesülő barátait, jó embereit s követke-
zik, hogy a teli kamara ispánjának eo ipso nem a 
régi embernek kell lenni. Ilyet, mint látom, az én espe-
restem feltehet, de én magam nem. Azt tapasztaltam, 
hogy a tiszttartóval vagy ispánnal bajosabb beszélni, 
mint magával az úrral, pedig a kamara akar üres akár 
teli, mindenkor az uré. 

Az üres kamarának bolond az ispánja kitejezésü 
hasonlatnál még furcsább, sőt vakmerő azon állítás, 
hogy Ugocsában kötéllel kell fogni az esperestet. Oh 
ha így : valóban szegény a mi ugocsai tractusunk s jaj 
lehet esperestjének a dolga, ha kötélén fogatván kötél-
lel tartatik ! A kényszermunkában nincs köszönet 1 
Na de nem csuda, ha Ugocsában kötéllel fogják is az 
esperestet, hisz nincs ott annyi tömérdek esperesi díja-
zás, mint más tractusokban, a baj és kötelesség meg 
számtalan. Értékes rang és semmi baj s kötelesség, ez 
volna mézes madzag, mely vonzna esperesi hivatalra ? 1 
Oh hát nem az ügyszeretet, mely nem zsoldos katona 
levén, nem pénzért all valamely ügy élére és cselekszik 
ott tevékenyen, igen hát nem az ügyszeretet tartozik-e 
valamely egyént lekötni az esperesi hivatalra ?! 

Aztán legyen az esperest erélyes, maga lábán 



járó, visitátió alkalmával bölcs megfontolással beszéljen : 
fogadom nem gyár t ja maga maga a bajt és kötelessé-
get s nem fogja magát kötélén érezni. De ugyan, hogy 
is érzi magát kötélen az ugocsai esperes ur ? hiszen a 
mint tudom, 60 frt káplántartási honoráriumban is része-
sül. Melyik esperest jutalmaztatik így ?! Lám, lám, még-
is csak nem üres kamara ez a mi Ugocsánk. 

Mar hiába, ha sok keserűt ízleltem is Ugocsában : 
tiszteletet érzek iránta. És e tisztelet parancsolja, hogy 
érdekében, mint ugocsai pap, visszautasítsam, illetőleg 
revokáltassam a nt. D. J. úr azon állítását, hogy Ugo-
csában kötéllel kell fogni az esperestet ; mert ismerek 
pl. egy derék embert ott a felvidéken, tarka madar ne-
vet visel, de esperességet méltán érdemelne minden 
tekintetben. Kötélkivetés nélkül is lenne ő Esperest, 
ugy l.iszem, mert szép tehetség és derék jellem. De 
még csak tanácsbirói tisztséget sem adnak neki. Hogy 
miért? nem tudom. Talán azért, mert szegény Ugocsá-
nak végzetszerű szomorú sorsa, hogy benne ezután is 
minden legyen ugy, mint régen volt ? 

Azonban hagyom azon kitételeket, melyekben nt. 
D. J. ur magát s védett tractusát akaratlanul is oly szé-
pen festette, hagyok egyebeket is. Igyekszem a helyett 
mindeneket lehetőleg összevonni. Tehát a miket N. E. 
mondott , azok lényegükben mind igazak, de a melyeket 
nt. D. J. ur irt, mint vádakat irt, azok csak annyiban 
igazak, a mennyiben tractusi jegyzőkönyvben vannak, 
különben hamisak, mert törvénytelen úton haladó, izgága 
vádaskodóknak kedvezett a tractus s vagy elhanyagolta 
az igazságszolgáltatást vagy pedig az ártalmatlan vádakat 
maga formálta ártalmassá. Bizonyít mellettem egyházam 
jegyzőkönyve és azon tény, hogy Debrecenben mindég 
győztem, ha a tractus rosszul, a maga helytelen eljárását 
szépítve referált ; én felvilágosítással szolgáltául és győz-
tem ; leckét, feddést vagy gyenge megintést soha sem 
kaptam, de — tudom, emlékeznek reá az illetők ? — a 
Csepébe rendelés elleni felebbezésem alkalmával is mily 
keményen kikapott Ugocsa, midőn esperestjének „jó 
útravalót® adott b. e ft. Balogh Péter ur, ki — papi 
létemre irom — igy vigasztalt : „baratom győzhetetlenül 
hal meg, csak az a kár, hogy egy Nagy Menyhért van 
Ugocsában.® A tractus ilynemű viseletét és kudarcait 
D. J. ur jól tudván, miután ő is az engemet és ügyemet 
üldözők sorába mint vezér állott, nagyon megváltozott, 
honores mutant stb. és fide, sed vide cui. 

Tapasztalati tény, hogy nem mind gazember az, 
a kit üldöznek és akasztottak már fel ártatlant is. Ez 
áll én reám nézve is. Üldöztetésem alapja, mint hibám, 
t. olvasó, az, hogy egyházaimban mindég rendet akartam 
csinálni, mert rend a lelke mindennek és hol igazságta-
lanságot vettem észre, ott a körülmények szerint táma-
dólag léptem fel, sokszor igaz keményen s igaz, hogy 
tractusom sima arcát sokszor megredősitettem, de min-
dig érdemiette ; mert Tivadarból istentelenül, mondom : 
istentelenül üldözött ki P'ancsikára, hol kath. urak is fize-
tést ígértek, csak maradjak, folyvást marasztaltak. Teke-
házán Golgotát halmozott, üldöz reá, a keresztet több-
ször megkisérlette vállaimra adni ; bérlevelemet csonkí-
tották, földemet elvették, nem szántottak, proventem a 
kevésből — 19 köböl — is sok kint maradt, most is kint 
van 4—500 frt értékű. Tessék Tekeházán I S ha mind-
ezeket panaszoltam, orvoslást kértem, a tanácsbirói buj-
togatások részint a tractusi asztal körül, részint attól tá-
volabb kanyarítottak oly vádakat s álkérvényeket, hogy 
változtatásra ítéltettem. Az általam indítványba hozott 
uj bérlevél csak két éve, hogy készen van és még eddig 
elé se terjesztődött megerősítés végett az egyházkerület 

i asztalára (minek, mint állítva van, én vagyok oka, de ta-
gadom). Az is oly rosz, hogy helybenhagyása tractusi 
szegénységi bizonyítvány s az engemet tanitó bölcseknek 
kár volt nem hallgatniok reám, a tudatlanra. 

Ily körülmények közt, ha igaz, hogy én sem va-
gyok angyal, ugyan lehet-e mindezeket csigavérrel 
venni ?! Nem ! Kénytelen vagyok kikelni, de azért mi-
vel sem családi sem egyéni jellemem sem a tractusnak 
sem a papi testületnek nincs gyalázatjára, nem érdem-
lem az üldöztetést, nem érdemlem, hogy múltjában, jele-

• nében általam jól ismert Bikky ur a „Máramaros®-ban 
is igy pingáljon : „Egy lelkész 67 évére hivatkozva oly 
hangon kezd beszélni tractusával szemközt, mint a hogy 
b. e. apja 87 éves korában se engedte meg magának.® 
Miért kezdték hát a tyámat is már vénségében bántani, 
annyira, hogy távolleteben egy gyűlésen igy kellett ki-
fakadnom : „ha néma volnék is, kiáltanám : ne bántsd az 
apámat!® mire a segédgondnok ur, gr. Teleki igy szólt: 
„ön tiszteletes, jó pap és jó fiu.® A kérdést feltévén, 
felelem r á : azért, mert Ugocsában van egy bizonyos 
irányú szövetség és ja j annak, kinek nem természete, szá-
laiba fonná m a g á t ; példa reá az én életem. Hanem, 
hogy vétekbe ne essem, kinyilvánitom, miszerint szavaim 
terhe nt. Barta András urat legkevésbé sem terheli, ugy 
tudom, hogy a felettem ítélni szokott bírák székében ő 
ártatlan. 

Ha ezek kemény h a n g o k : nyitva a kereseti tér 
ellenem az illetők számára. Most is nyilt, őszinte termé-
szetemet követtem. Kezdjük fejtegetni az események fo-
nalát pl. Tivadarból. Válasszon a tractus itélő b i rá t ; ne-
kem nem kell, csak jegyzőnek, a szenvedélyes és merész 
állítású Elek fiam, mert ő ítélte apja szenvedéseit. Ha 
bukom ? legyen az én anyagi és erkölcsi veretésem sebe ; 
de bizton remélem, hogy az ajánlott eljárásnak sem 
leend egyéb kimenetele, mint az, hogy tökéletesen 
igaznak valósul főtiszt, püspökünknek, — ki talán, ha 
csak tekeházi pap vagyok is, nem szégyenli, hogy ked-
ves barátomnak vallom ? — e vigasztaló mondása : bará-
tom, győzhetetlenül halsz meg. És ekkor engemet az 
igazság csakugyan kiragad a halálból, hitem való-
sulni fog. 

E soraimat tegye nt. D. J. esperes ur, akár alája 
akár föléje bírálatának, nekem mindegy, mert hisz reám 
nézve már Ugocsa úgyis „non coronat!* De azt kérem 
nem feledni, hogy utolsó lehelletemig az maradok, ki 
voltam ; papi és emberi becsületemért halálra is szívesen 
megyek ; kik tudatlannak rágalmaznak, azokkal •— ha mesz-
sze visszamaradtam is azon tökéletességtől, melyre ké-
pesítve voltam, — mindenkor kiállóm a tudományosság 
vizsgáját. Mig a tractus fel nem hagy méltatlan bántal-
maival, addig ne kívánja, hogy más ember legyek. Szü-
lessen ő ujjá, azután én is ujjá születendek. Most már t. 
olvasóm bocsásson meg nekem, ha hosszasabb lettem, 
mint gondoltam és Ígértem. Hej, nagy dolog az, mikor 
a kínos érzelmek kibeszélhetetlenek ! A d j a az ég, hogy 
többet életemben ne lássanak e becses lap hasábjain, 
mint küzdőt ! Adja az ég, hogy más paptársam se kény-
szeríttessék oly harcot vívni, mint a minőt nekem kellett 1 
Szívem teljességéből kérem ezt az Istentől. 

Nagy Menyhért, 
ref. pap. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tutajdonos: 3 D r . 2 3 s c l l a , g " i DEUTSCH M. féle művészeti intézet Budapesten' 
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Üdvözöljük a zsinatot! 
Mire e sorok napvilágot látnak, Debrecenben, a magyarországi reformátusok ősi fészkében, 

együtt ülnek egyházunk kitűnőségei, hogy határozzanak a magyar ref. egyház jövendője felett. A 
két millió magyar református áhítattal és bizalommal tekint azon férfiak működésére, akik letétemé-
nyesei jövendőjének. A külföldi testvérek meleg érdeklődéssel és testvéri rokonszenvvel kísérik a 
zsinat tárgyalásait. A hazabeli különböző vallásfelekezetek pedig s első sorban a hatalmas kath. egyház 
tagjai kíváncsisággal fogják mérlegelni a zsinaton nyilvánuló ama szellemi és erkölcsi erőt, amellyel 
majdan meg kell mérközniök. 

Barátaink rokonszenve, ellenségeink roszakarata s a mi legközvetlenebb érdekeink a zsi-
natra egybegyűlt választottak felelősségét súlyosítják. S mi hisszük, hogy ők ennek a felelősségnek 
telj es tudatával bírnak; hisszük, hogy a külföldi testvérek rokonszenvére érdemessé teszik magukat, 
hogy az ellenség roszakaratát lefegyverzik, s hogy a mi hálánkat örökidőkre kiérdemlik. Mi föltétlenül 
megbízunk az ő bölcseségökben, egyházunk iránti kipróbált hűségükben, buzgalmukban és vallásos-
ságukban. S ezen erényeikben bízva szent meggyőződésünk, hogy ama felelősség terhét ők mind-
annyian elhordozzák s a nagy munka befejezése után diadallal fogják fölmutatni azt a zászlót, melyre 
a magyar református egyház becsülete van fölírva. 

Hogy a zsinatnak mik a feladatai, arról ezúttal fölösleges szólanunk. Évtizedekre szóló, 
életbevágó alkotások tervét nem az utolsó per. ."•» szokták csinálni. A zsinatnak, midőn összeül, tisz-
tában kell lennie teendőivel. 

Hanem amire az utolsó percben is kérni akarjuk a zsinati atyákat, az, hogy szállja meg 
őket a békesség és az atyafiságos szeretet szelleme, az a szellem, amelynek jövendő alkotásaikat is 
jellemezni kell. Amily szükség van pártokra a politikai életben: ép oly fölösleges, sőt veszedelmes 
lenne a pártoskodást bevinni a debreceni nagy tanácsterembe. Az egyház jólléte, boldogsága, nem párt-
kérdés. Ennek megvalósítása mindnyájunknak érdekében áll. Ez legyen a jelszó, mely alatt a zsinat 
tagjai, vállat vállhoz vetve, testvériesen egyesülnek s végzik nagy és nemes munkájokat. 

Mi pedig midőn szívünk teljességéből üdvözöljük őket, kérjük a mindenhatót, hogy legyen 
áldás munkájokon! 

Szerkesztő. 
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Az alapok és alapítványok.*) 
— Ajánlva a zsinat figyelmébe. — 

I. 

A magyar protestantismus jelenleg egy igen 
fontos és nagyhorderejű kérdéssel áll szemben, 
t. i. a vallás-, tanulmányi- és egyetemi alapok 
és alapítványok jogi természetének kérdésével, 
melyet a vallás- és közoktatási minisztérium a 
közel jövőben, — ugy hisszük, már a jelen or-
szággyűlés időszaka alatt, — bizottmányi munká-
latok alakjában országgyűlési tárgyalás alá fog 
terjeszteni. 

Félszázad óta, vagyis az országgyűlési re-
form-munkálatok kezdete óta aligha volt tárgy 
a magyar törvényhozás előtt, mely az államböl-
csészet és jogtudomány behatóbb megfontolását, 
s mélyebb bölcseségét igényelné, egyszersmind 
a vallásfelekezetek egymáshoz való viszonyát kö-
zelebbről érintené, mint ezen alapok és alapít-
ványok kérdése. 

E kérdés kedvező vagy kedvezőtlen megol-
dásától függ, lesz-e valaha e magyar hazában 
vallásos tekintetben egyenlőség és viszonosság, s testté 
válik-e valaha az 1848. 20. t. c. 3-dik §. ában 
kimondott magas elv. hogy minden vallásfelekezet 
egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költségen 
fedeztessenek, vagy legalább kellőleg és egyenlően 
segélyeztessetiek. Ugyanis: 

Az alapok és alapítványok jogi természetét 
elméletileg bármikép fogalmazzuk, gyakorlatilag 
e két kérdést foglalja az magában: vájjon a val-
lás , tanulmányi- és egyetemi alapok és alapít-
ványok törzsvagyona országos közalapot képez-e, 
mely felett a rendelkezési jog ő Felsége a Király 
főfelügyelete mellett az országgyűlést és a felelős 
minisztériumot illeti; vagy pedig kizárólag kath. 
felekezeti alap, mely egyenesen kath. vallási és 
tanügyi célokra szolgál, s mely felett a felügyelet 
és rendelkezési jog kizárólag a kath. egyházat 
illeti? 

Ha a kérdés akkép oldatik meg, hogy ezen 
roppant vagyonösszeg országos közalap, mely 
felett a törvényhozásnak rendelkezni joga van : 
akkor követelnünk lehet, követelnünk kell, hogy 
az országgyűlés vegye figyelembe minden vallás-
felekezet méltányos és jogos igényét s az 1848. 
20. t. c. alapján minden törvényesen bevett val-
lásfelekezetre népessége arányában terjeszsze ki 

*) Igen örvendünk, hogy e kérdés szellőztetésére, mely épen 
most napirenden van s mely bennünket a legközvetlenebbül érdekel, 
a történelem egyik jeles tanára vállalkozott. Alaposan irt cikkével, a 
kérdésnek ugy történeti-, mint jogi oldalára nézve tájékoztatja a kö-
zönséget, melynek ép ezért a cikket különösen ajánljuk figyelmébe. 

, Szerk. 

annak jótéteményét. Ha pedig akkép oldatik meg 
a kérdés, hogy azon nagy vagyonösszeg kizá-
rólag kath. felekezeti vagyon, mely felett a ren-
delkezési jog egyenesen a kath. egyházat illeti : 
akkor ne szóljunk többé Magyarországon vallás-
egyenlőségről és viszonosságról; szakaszszuk ki az 
1848. 20. t. cikket törvénykönyvünkből, mert 
akkor lesz ismét, mint századokkal előbb volt, 
minden jog, törvény s békekötések ellenére, 
egy uralkodó, minden állami jogokat és javadal-
makat élvező, róm. kath. államvallás s les?n.ek 
mellette törvényesen bevett, s minden állami jo-
gokból s javadalmakból kizárt felekezetek. 

Minden jel, minden körülmény oda mutat, 
hogy e kérdés ez utóbbi szellemben, vagyis a 
kath egyház érdekében fog megoldatni. A kiknek 
szemei vannak a látásra, láthatnak, s az előjelek-
ből biztosan következtethetnek. 

Ugyanis, a kath. egyház minden rétege 
ultramontán eszmékkel s elvekkel van szaturálva; 
ez oldalról tehát nem várhatunk legkisebb mél-
tánylást sem, sőt inkább merev ellenhatást. A vallás-
és oktatásügyi minisztérium a magas klérus befolyása 
alatt látszik állani, s ennek érdekében működik, mint 
azt az eddigi előmunkálatok kétségtelenül bizonyít-
ják. A miniszterelnök, mint protestáns ember, egy 
megfejthetlen talány. Vegyük hozzá még azt, 
hogy az országgyűlés által e tárgyban kinevezett 
bizottság legnagyobb részben katholikusokból áll, s 
jövőre is azokból fog állani, kik már neveltetésöknél, 
s vallásos elveiknél fogva a kath. előjogok természe-
tes védői. Vegyük hozzá azt is, hogy legközelébb is 
a bizottság oly két tagja bízatott meg a mun-
kálat elkészítésével, kik mint a kath. előjogok 
és kiváltságok legbuzgóbb védői országosan is-
meretesek. Szóval minden előjel oda mutat, hogy 
az országgyűlés ezen nagyfontosságú kérdést a 
mi érdekeink ellenére fogja megoldani. 

És mégis, e válságos körülmények előestvé-
jén, midőn legvitálisabb érdekeink felett vettetik 
el a kocka, nincs egy prot. pap vagy világi em-
ber, nincs egy tanár vagy jogtudós, ki szavát a 
felekezetek érdekei s a protestánsok törvényes 
jogai mellett nyilvánosan felemelné. Egyházi fér-
íiaink jobbjai a nagyreményű zsinat előmunkálataival 
s szervezésével vannak elfoglalva. Épitik nagy 
buzgalommal egyházi alkotmányunk fényes palo-
táját, mielőtt gondoskodtak volna arról, hogy 
abban meg is kell élni. A világi elemet — tisz-
telet a kevés kivételnek — vallásos indifferentismus 
szelleme lepte meg, s már-már szégyenleni kezdik 
a szerény hajlékot, melyben apáik századokig oly 
boldogul éltek. Tanáraink a tanórák özönében ful-
dokolva küzdenek a létért, s a tudomány és köz-
ügy jogos igényei háttérbe szorulnak a lenni és 
élni kérdése előtt. Jogtudósaink figyelme minden 
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egyébre kiterjed, csak az egyház érdeke az, mely 
számításuk körén kívül esik. Szóval mindenki 
nagy munkában van, de azt nem veszi észre, hogy 
a szomszédban nagy gyulladás van. 

Az egyetemes konvent is csak mellékesen és 
futólagosan érintette e fontos tárgyat, mintha félt 
volna hozzányúlni, vagy mintha önként el akarta 
volna a dolgot odázni. Pedig Uraim! ehez hozzá 
kell szólnunk, még pedig komolyan s egész hatá-
rozottsággal. Követelnünk kell a vallásegyenlőség 
és viszonosság alapján, a közös teherviselés mel-
lett a közös jogokban és javadalmakban való 
aránylagos részünket is. Különben, mint néma 
gyermekekkel fognak velünk elbánni, s biztosan 
meg fog történni, a mi eddig is megtörtént, hogy 
az országgyűlés néhány ezer forint kegyelemfillért 
dob a közel négy millió protestánsnak szegény-
sége takarójául. Hozzá kell szólnia különösen az 
összeülendő zsinatnak, még pedig beható tanul-
mánnyal s a törvényekben és békekötésekben 
gyökerező, elévülhetlen jogunk egyhangú meggyő-
ződésével. Mert egyes ember szava elhangzik, mint 
pusztába kiáltó szó, de 3 millió nyolcszázezer 
ember szavát meghallják még ott is, hol meghal-
lani nem akarnák. Hozzá kell szólnia, még pedig 
míg nem késő, míg a kocka felettünk el nem 
vettetik; különben a jövő kor előtt ők lesznek 
első sorban felelősek, őket fogja terhelni a jövő 
nemzedék sújtó vádja, hogy gyáván feladták 
jogainkat, s tétlenül nézték, miként vet sorsot 
törvényes örökségünk felett a hatalom és a fele-
kezeti érdek. 

Lássük tehát legelsőben is: mi az a vallás-, 
tanulmányi- és egyetemi alap, honnan vette ere-
detét, s mennyi jelenleg ingó és ingatlan javakban 
vagyonértéke ? 

A vallásalap törzsvagyonát e következő ingó 
és ingatlan vagyonértékek képezik: 1. III. Fer-
dinánd és III. Károly királyaink által a királyi 
kincstárból a szegény lelkészek részére évenként 
fizettetni rendelt 6000 forint, mely összeg egész 
1868-ig fizettetett a kir. kincstárból (ekkor törölte 
ki a költségvetésből az országgyűlés), s mely 
összegből a felmaradt járulék később a vallás-
alaphoz csatoltatott. 2. Az úgynevezett commis-
sariaticusalap, mely eredetileg a palesztinai szent he-
lyek fentartására s keresztyén foglyok kiváltására ki-
rályainktól és egyesektől különböző időben alapítta-
tott, s a trinitárius szerzet kezelésére bízatott, de 
1788-ban, e szerzet eltöröltetvén, a vallásalaphoz 
csatoltatott. 3. AII, József által eltörült szerzetes-ren-
dek összes ingó vagyonának tőkésített értéke. 4. Az 
eltörölt szerzetes-rendek ingatlan vagyonának ér-
téke. 5. Ezen ingatlan javak után elvesztett urbé-
riségekért kiutalványozott földtehermentesitési köt-
yények és szőlőváltsági papírok. 6. A meg-

ürült egyházi javaknak a vallásalapba időnként 
beszolgáltatott jövedelmei. 7. Magánosok által 
tett alapítványok csekély értékben. 8. 3 millió 
7000 frt, mely összeggel a magyarországi főpap-
ság földtehermentesitési kötvényekben azon ter-
hektől váltotta meg magát 1858-ban, melyeket 
részint várerődítési segély, részint uj püspökségek 
szabályozása, részint a szegényebb parochiák se-
gélyezése címe alatt 1848-ig évenként fizetett. 
Ezen forrásokból a vallásalap összes cselekvő 
vagyona 1868 végén tett készpénzben és kötvé-
nyekben 15,097,685 forintot, ingatlanok értékében 
9,093,007 forintot, összesen 24,190,692 frtot. 
Mennyi jelenleg az összeg, nincs kimutatva. 

A tanulmányi alap eredetét vette: 1. Az 
1773-ban eltörölt jezsuita-rend ingó vagyonából, 
melyeket Mária Terézia királynő 1780-ban el-
adatván, az abból befolyt tőkeértéket > tanul-
mányi közalap* cím alatt nevelési célokra fordít-
tatni rendelte. 2. Ugyancsak az eltörölt jezsuita-
rendtől bevont ingatlan vagyonokból. 3. Ezen 
ingatlan vagyonok után elvesztett urbériségekért 
s szőlődézsmákért kiutalványozott földtehermentesi-
tési kötvényekből és szőlőváltsági papírokból. 4. 
Csekélyebb értékű magán alapitványokból. Ezen 
forrásokból a tanulmányi alap cselekvő vagyona 
tett 1868 végén készpénzben és kötvényekben 
6,831,457 frtot, ingatlanok becsértékében 3,021,722 
frtot, összesen 9,853,179 frtot. Mennyi jelenleg 
a cselekvő vagyonérték, nincs kimutatva. 

Egyetemi alap. A budapesti magy. kir. egye-
tem törzsvagyona e következő alapitványokból 
áll: 1. Magán alapítványok, melyek vagy egye-
nesen kath. felekezeti jellegűek, minők a Pázmán-, 
Líppay- és Lósy-féle alapítványok; vagy feleke-
zetlen jellegűek, azaz olyanok, melyekre nézve 
nincs kikötve, hogy azok jótéteményében csupán 
kath vallású egyének részesülhetnek, hanem átalá-
ban tudományos és jótékony célokra alapíttattak, 
összesen mintegy 350,000 forint értékben. 2. Mária 
Terézia királynőnek különböző időkben kelt s 
1780-ban inaugurált diplomával megerősített alapít-
ványa oly ingatlan javakban, melyek vagy kihalás 
által, vagy a jezsuita-rend eltörőltetése után 
szállottak a koronára. Ezeknek összege a vallás-
és közokt. minisztérium által 1869-ben kiadott 
okmányban van kimutatva, s becsértékök szintén 
milliókra megy. 

Ily roppant vagyonérték az, melynek jogi 
természete s rendeltetése felett az országgyűlés 
a közel jövőben ítélni és határozni hivatva van. 
Miként fog határozni, azt eleve meg nem mond-
hatjuk; de azt biztosan állithatjuk, hogy azon 
munkálatok alapján fog határozni, melyeket az 
országgyűlés által e tárgyban kinevezett fő- és 
albizottságok s egyes megbízott szakértők, elébe 
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terjesztendnek, és azon okmányok alapján, melye-
ket a vallás- és közoktatási minisztérium vagy a köz-
alapítványi kir. jogigazgató előterjeszteni jónak lát. 

Ezen bizottsági munkálatok közül, a b. Eöt-
vös-féle munkálatokat figyelem nélkül hagyva, az 
első 1872-ben készíttetett, Ghyczy Kálmán, Péchy 
Manó és Győrffy Gyula képviselőkből álló albi-
zottság által. Ez albizottság pusztán a vallásalap 
jogi természetének vizsgálatára szorítkozott, sőt 
azt sem meríthette ki teljesen, mert, mint maga 
panaszolja, a vallás- és közoktatási minisztériumtól 
az idevonatkozó okmányoknak csak egyrészét 
kaphatta meg. De mindamellett a rendelkezésére 
állott okmányok alapján is, az országgyűléshez 
benyújtott jelentésében azon véleményt állapította 
meg, hogy valamint átalában az egyházi javak, 
ugy a vallásalap törzsvagyonának tulajdoni- és 
rendelkezési joga is az államot illeti, s az egy-
házi javadalmasok ezen birtokoknak csupán, az 
alapítás céljainak teljesitésére kötelezett haszon-
élvezői. Kijelentette egyszersmind, hogy miután 
mai nap már az állam terheit minden polgár, jö-
vedelme arányában egyenlően viseli: mind az 
igazság, mind a méltányosság azt kívánja, hogy 
az egyenlőség és viszonosság alapján, a nemzet 
közös tulajdonából az összes nemzet javára tett 
alapítványoknak jótéteményeiben necsak egy fe-
lekezet, hanem az összes nemzet részesittessék. 

A második bizottság az 1874-iki országgyűlés 
által neveztetett ki a tanulmányi alap jogi termé-
szetének megvizsgálására. E bizottság a maga kebe-
léből szintén egy albizottságot nevezett ki, mely-
nek tagjai voltak: Horváth Mihály püspök, Hofí-
mann Pál, Horánszky Nándor és gr. Apponyi Al-
bert. E bizottság többsége is, részint magasabb 
állami érdek szempontjából, részint az alapító-
levél tartalma nyomán, azon véleményben álla-
podott meg, hogy a tanulmányi alap nem fele-
kezeti-, hanem országos közalap, melynek jövedel-
mei országos tan- és közművelődési célok előmoz-
dítására fordítandók, s a parlamenti kormányzat 
követelményei szerint az országos költségvetésbe 
fölveendők. Ellenben a bizottság egy tagja, gr. 
Apponyi Albert, különvéleményt nyújtott be az 
országgyűléshez, melyben azon elvet állítván fel, 
hogy ,egyházi intézmények javai, még ha azok 
megszűnnek is, folytonosan megtartják azon dologi 
minőségüket, hogy egyházi jellegűek*, ebből azt kö-
vetkeztette, hogy valamint minden egyházi birtok, 
ugy a tanulmányi alap tulajdonjoga is, egyenesen 
a katholika egyházat, rendelkezési joga pedig, 
a jus patronatus elvénél fogva O P'elségét a ki-
rályt illeti, és igy ezekhez az államnak és ország-
gyűlésnek semmi joga. Az 1848-iki törvényeket 
pedig, mintha azok nem is léteznének, teljesen 
mellőzte. 

Ugyanekkor a képviselőház 1875. 7-én 
kelt felhívása folytán a közalapítványi kir. ügy-
igazgató Hamar Ferenc megbízatott, hogy a val-
lás- és tanulmányi alapokról egy kimerítő vélemé-
nyes jelentést készítsen. 

Nevezett közalapítványi kir. ügyigazgató, 
vagyis az ő neve alatt a klérus, készített egy 
nagy szorgalommal és apparátussal kidolgozott 
munkálatot, s azt még ugyanazon évben az or-
szággyűlésnek benyújtotta, melyben mind a vallás-, 
mind a tanulmányi alapra nézve kijelentette, 
hogy azok a kath. felekezet kétségtelen tulajdo-
nait képezik, s hogy azok javaiból befolyó jöve-
delmek csakis katholikus, nem pedig vegyes 
iskolai célokra fordíthatók; és mindaddig, míg 
azoknak kezelése iránt kellő helyen intézkedés nem 
tétetik, a magyar apostoli király, mint legfőbb 
kegyúr, illetőleg a magyar kir. vallás- és közoktatási 
miniszter intézkedése és felügyelete alatt állanak, 
bevételeik és kiadásaik pedig az országos költség-
vetés keretébe fel nem vehetők. A vallás alap 
kezelésére nézve pedig azon indítványt tette, hogy 
addig is, míg e téren az apostoli király és ma-
gyar kormány véglegesen intézkednék, s azt egy 
önkormányzati kath. egyházi testület átvenné, 
annak kezelése egy, a vallás- és közoktatási mi-
niszter elnöklete alatt álló testületre bízatnék, 
mely bizottságba a közalapítványi kir. ügyigazgatón 
kívül, a hercegprímás egy tagot, Ő Felsége pedig 
a főrendi táblától egy, a képviselőházból pedig 
két kath. tagot nevezne ki. Az 1848-iki törvé-
nyekről, mint nem létezőkről, ezen munkálat is 
hallgat. 

Ugyanekkor Szepessy Ferenc, a magyar kir. 
kincstári ügyek igazgatója, a képviselőháznak ez 
érdemben kinevezett bizottsága által felhívatott, 
hogy a vallás-, tanulmányi- és egyetemi alap 
jogi természete kérdésében mindenik alapra nézve 
külön-külön terjesszen elő véleményes jelentést. 
Nevezett kir. kincstári jogigazgató ugyanazon 
év augusztus havában adta be jogi véleményét 
a bizottságnak, melyben a vallásalapra nézve 
akkép nyilatkozott, hogy annak törzsvagyona nem 
az állam, hanem a kath. felekezet tulajdona, az a 
feletti rendelkezés pedig kizárólag Magyaror-
szág apostoli királyát illeti, és igy az 1848. III. 
37. §-a ezen törzsvagyonra nem alkalmazható, s 
az országgyűlés annak jövedelmeit az országos 
költségvetésbe fel nem veheti. Ellenben a tanulmá-
nyi- és egyetemi alapokra és alapítványokra nézve 
azon véleményt nyilvánította, hogy amennyiben 
az oktatási- és nevelési ügy felett való intézkedés 
jelenleg O l?elsége és az országgyűlés között 
meg van osztva, ezen alapok és alapítványok 
törzsvagyona feletti rendelkezési jog is most már 
O Pelségével közösen Magyarország törvényho-
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zását illeti; ezen alapok jövedelmeinek kezelési 
joga pedig az 1848. III. t. c. értelmében a m. 
kir. vallás- és közoktatási minisztérium körébe 
tartozik. 

A közelébb lefolyt országgyűlés 1880. máj. 
7-én ujolag nevezett ki kebeléből egy tizenkét-
tagú bizottmányt e tárgyban, mely az idevonat-
kozó munkálat elkészítésével dr. Apáthi János 
bizottsági tagot és Apponyi Albert grófot bízta 
meg. Ezen bizottság munkálatát még nem isme-
rem. De ismerve a bizottság mindkét tagjának 
felekezeti nézeteit, előre láthatjuk, hogy a munká-
lat mily szellemben fog készíttetni.*) 

E stádiumon áll az alapok és alapítványok 
kérdése mai napig. 

Orbán József. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

— l(i. és utolsó közlemény. — 

189) A nagyenyedi ev. ref. Bethlen-főtanoda érte-
sítője. Igazgató Elekes Károly. Tanulók sz. az év vé-
gén az elemi tanodában 223, a gymnasiumban 336, a 
theologiai tanfolyamon 6o, a tanitóképezdében 33, össze-
sen 652, kik közül nemzetiségre nézve 596 magyar, 36 
román, 16 zsidó stb. A zsidó tehát itt is mint külön 
nemzetiség szerepel, pedig — mint azt lapunk f. évi 40. 
számában kifejtettük — ennek nincs semmi értelme. A 
tanulók legnagyobb része az intézet épületében lakik. 
A bölcsészeti- és a classica-literaturai tanszék, mely Mi-
hályi Károly halálával megüresedett, ketté fog válasz-
tatni. A tanítóképezde mellé gyakorló iskola állíttatott 
fel. A néh. gr. Mikó Imre által hagyományozott 4604 
kötetből álló könyvtárt az intézet birtokába vette. Az 
1867/68. tanévben theologiát végzett tanulók 300 frtos 
ösztöndij-alapitványt tettek. A tanulók közt a lefolyt 
tanévben 162.138 cipó osztatott ki, tehát 18.638-al 
több, mint az előző évben. 

190) A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló 
nagykárolyi r. kath. nagy-gymnasium értesitvénye. Igaz-
gató Dr.' Magyarász Ince. Értekezés: Mikor kezdte irni 
és mily sorrendben irta Horatius leveleit? Mészáros Ala-
jostól. Tanulók sz. 172, kik közül csak 72 r. kath., 39 
ellenben zsidó, 29 helv. h , 25 g. kath. stb. 

191) A pécsi m. kir. állami főreáltanoda évi érte-
sítője. Igazgató Vész Albert. Értekezés: Természettu-
dományi tanulmányok, Dischka Győzőtől. Tanulók sz. 
247, kik közül 146 r. kath., 86 zsidó. Az intézetben 

*) A bizottság munkálatát Apponyi gróf közelébb terjesztette 
be az országgyűlés elé. A munkálat irányára nézve, sajnosan kell 
jeleznünk, hogy cikkiró sejtelmei valósultak. 

Szerk. 

külön képtárat fognak legközelebb berendezni s e kép-
tár alapja 19 képpel már meg van vetve. 

192) A pécsi izr. hitközségi népiskola értesitvénye. 
Igazgató Dr. Kohut Sándor. Növendékek sz. 179. 

193) A szegedi állami főreáltanoda értesitvénye. 
Igazgató Hoffer Endre. Értekezés : A francia nyelv és 
orthographia a XVI. században, Matskássy Józseftől. Ta-
nulók sz. 142, kik közül 74 r. kath., 46 zsidó. Az ág. 
és helv. hitvallásúak ezen intézet helyiségeiben tartják 
istenitiszteleteiket. Ugyancsak ezen intézet épületében 
helyeztetett el a 60 ezer kötetből álló Somogyi-téle 
könyvtár. 

194) A szegzárdi államilag segélyzett községi pol-
gári fiu- és felső leányiskola 5-dik értesítője. Igazgató a 
fiúiskolában Krammer János, a leányiskolában Czibur-
Kerkápoly Matild. Értekezés: Polgári iskola és gymna-
sium. Növendékek sz. a fiúiskolában 86, a leányiskolá-
ban 22, összesen 108. A lefolyt tanévben a tolnamegyei 
értelmiség egyrésze mozgalmat indított meg az iránt, 
hogy Szegzárdon a polg. iskola mellett főgymnasium 
állittassék fel. A miniszter azonban, kinél e célból egy 
küldöttség járt, a főgymnasium felállítását nem tartja 
célszerűnek ; hanem e helyett megígérte, a polg. iskolá-
nak hat osztályra való kibővítését s annak keretében a 
latin nyelv tanszékének felállítását. A felső leányiskola 
a lefolyt tanévben különválasztatott a polg. fiúiskolától. 

195) A trencséni állami felsőbb leányiskola értesí-
tője. Igazgató Manyák Alajos. Értekezés: Tanításunk 
céljai. Növendékek sz. a négy középtanodai osztályban 
39, az elemi osztályokban 43, összesen 82, kik közül 
36 r. kath., 33 zsidó. Hogy az orsz. nőiparkiállitáson 
az intézet minél méltóbban résztvehessen : a kézi munka 
tanitására az eddigi 3 óra helyett, osztályonkint 5 óra 
fordíttatott. 

196) A zágrábi Ferenc-József-egyetem évkönyve. 
Horvát nyelven. Rector magnificus Dr. Markovics Fe-
renc. Tanárok száma: a hittud. karban rendes 6, helyet-
tes 2; a jog- és államtudományiban rendes 8, magán 
3; a bölcsészetiben rendes 13, magán 1, helyettes 1, 
tanitó 3. Összesen: rendes tanár 27, helyettes 3, ma-
gán 4, tanitó 3. Az összes tanerők száma 37. Rendes 
hallgatók sz. a hittud. karban 13, a jogtudományiban 
191 , a bölcsészetiben 33, összesen 237, mely utóbbiak 
közül csak 9 magyarországi illetőségű. 

197) A zilahi ref. főtanoda értesítője. Igazgató 
Kerekes Sándor, tanvezető Berényi János. Tanulók sz. 
205. Ardai B. Mihály az intézetnek 6—800 frt. értékű 
ingatlant hagyományozott. 

198) A zilahi m. kir. tanítóképezde 10 dik érte-
sitvénye Igazgató Faluvégi Albert. Tanulók sz. a ké-
pezdében 54, a gyakorló iskolában ugyanannyi. A ké-
pezdei növendékek közül 35 helv. h., nemzetiségre nézve 
49 magyar, 5 román. A köztartást megszüntették s az 
állami segélyt a növendékeknek pénzben osztották ki. 
Az oláh önképzőkörnek 9 magyar és csak 5 román 
tagja volt. A gyakorló iskolában ismét életbeléptették 



1405 

az isk. takarékpénztárt. A magyar nyelvi póttaniolyamra 
58 román ajkú tanitó vétetett fel, akik közt összesen 
1619 frtnyi napi-díj osztatott ki, A tanfolyam eredménye 
általában kielégítő volt. 

A dunamelléki ref. egyházkerületi tanáregye 
sülét alapszabály-tervezete. 

I. szakasz. Az egyesület címe, célja és eszközei. 
j . § Az egyesület címe: »Dunamelléki ref. e. 

ker. tanáregyesület/ Székhelye változó. 
2. §. Az egyesület célja : a nép-, közép- és felső 

oktatás ügyét minden irányban figyelemmel kísérni és 
reform, egyházunkban, autonomikus intézményeik meg-
tartása és a mennyiben kívántatik, fejlesztése mellett, 
előmozdítani. Célja a többször megtámadott protestáns 
tanári képesség és tekintély védelme mindenfelé, bár-
honnan jöjjön is a támadás ; védelem a sajtó terén iro-
dalmilag, mint netalán a kormány előtt, az illetékes 
tanhatóságokhoz intézett fölterjesztések által. 

3. §. E célok elérése végett „ gyűléseket tart, me-
lyekben az egyes tagok nevelés-oktatási vagy más tudo-
mányos kérdések fölött értekezéseket tartanak, mely 
értekezések, eszmecserék és vitatkozások tárgyává te-
hetők. 

4- §• Ugyancsak az egyesületi célok megvalósítása 
szempontjából, előbb csak évkönyvet, később tudomá-
nyos tartalmú folyóiratot is ad ki; sőt alkalmilag röp-
iratokat is bocsát közre. 

5. §. Kiadásai fedezése céljából alapítványokat 
szerez és tagjaitól tagsági dijakat szed és ez utóbbiak-
ból s az alapítványi kamatokból födözi kiadásait. 

II. szakasz. Az egyesület tagjai. 
6. §. Az egyesület tagjai: alapítók, tiszteletbeliek, 

rendesek és rendkívüliek. 
7. §. Alapitó tagok (egyén, egyház, város, egy-

házmegye, egyházkerület) azok, a kik és a melyek az 
egyesület részére legalább 50 frtot ajándékoznak s ezen 
összeget vagy lefizetik, vagy pedig erről adóslevelet 
adnak s magukat ez összeg ő"/0 kamatjának évenként 
való fizetésére kötelezik. 

8. §. Tiszteletbeli tagokul oly férfiak választhatók, 
a kik a nevelés- és oktatásügyet bármely helyzetben, 
kiválóan előmozdították. 

9. §. Rendes tagjává lesz az egyesületnek, min-
den oly egyes tanár, a ki a dunamelléki ref. egyház-
kerület bármelyik tanintézeténél az egyházkerületi meg-
erősítést megnyerte s a tanári gyámegyletnek is tag-
jává lett. 

10. §. Rendkívüli tagul minden a nevelés- és ok-
tatásügy iránt érdekkel viseltető, feddhetetlen jellemű 
egyéniség beválasztható. Ily rendkivüli taggá azonban 
mindenki, csakis saját s a választmány előtt irásbelileg 
kijelentett akarata és két rendes tag ajánlata folytán 

választatik ; Írásbeli nyilatkozatában viágosan kifejezvén 
az illető ajánlkozó, hogy fölvétetése esetére magát az 
alapszabályok pontos megtartására kötelezi. Ha a vá-
lasztmány többsége aztán a* fölvétel mellett nyilatkozik, 
az illető az egyesület rendkivüli tagjává lesz. 

11. §. A tiszteletbeli tagokat a közgyűlés választja, 
a választmány által ajánlottak közül. 

III. szakasz. A tagok kötelességei s jogai. 
12. §. A tagok kötelesek az egyesület célját az 

alapszabályok által kitűzött határokon belől előmozdí-
tani, az évi tagsági díjat (13. §.) dec 15-kéig pontosan 
befizetni ; kivétetvén az évközben fölvett tagok, kik 
első évi tagsági díjukat fölvétetésök után egy hónap 
alatt beszolgáltatni tartoznak. 

13. §. A rendes tagok 5, a rendkívüliek 3 Irt. 
tagsági díjat fizetnek évenkint. A tiszteletbeli tagok 
tagsági díjat nem fizetnek. 

Az egyesületi év mindig szeptembertől szeptem-
berig tart. 

14. §. Minden rendes tagnak szavazati joga van, 
ezenkívül választó és választható. Továbbá: a) rend-
kivüli tagot ajánlhat; b) a választmányhoz Írásban 
indítványt nyujtliat s annak a közgyűlés elé terjesz-
tését követelheti; c) levélben is szavazhat oly tárgyak 
fölött, melyeket az egyesület a zsinathoz, vagy kon-
venthez, az egyházkerülethez s illetőleg a közoktatási 
kormányhoz akar terjeszteni. 

15. §. A tiszteletbeli-, alapitó-és rendkivüli tagok-
nak ugyanazon joguk van, mint a rendes tagoknak. 

16. §. Az egyesület minden tagjának joga van az 
egyesület előtt értekezést tartani s a vitatkozásban 
résztvenni. 

17. §. Az egyesület tagjai ingyen kapnak minden, 
az egyesület költségén kiadott nyomtatványt. 

18. §. Az egyesületi tagság megszűnik : a duna-
melléki ref. egyházkerületben viselt tanárságról való le-
mondás, nyugdíjaztatás és halál által. 

IV. szakasz. Az egyesület ügykezelése. 
19. §. Az egyesület ügyeit kezelik : a) a közgyű-

lés, b) a választmány, és c) a szakosztályok. 

Á) A k ö z g y ű l é s . 
20. §. A közgyűlés minden évben, a dunamelléki 

ref. e. ker. gyámegylet közgyűlése helyén, azt előzőleg 
vagy követőleg, a választmány által megszabott és 
előre kihirdetett napirend szerint tartatik meg. 

21. §. A közgyűlés tárgyai: a) az elnöki évi je-
lentés ; b) az évi számadások megvizsgálása, a számadók 
föl- vagy nem mentése; c) az évi költségvetés megálla-
pítása ; d) értekezések olvasása ; e) indítványok megvi-
tatása ; f) a választmány megválasztása; g) az alapsza-

[ bályok módosítása; h) tiszteletbeli tagok választása. 
22. §. A közgyűlésen határozatot átalános többség 

hoz, a tagok kívánsága szerint titkosan, vagy nyilváno-
san való szavazással. 
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B) A v á l a s z t m á n y . 
23. §. Minden más ügyet, mely a 21. §.-ban meg-

említve nincs, az egyesület választmánya intéz el, mely-
nek tagjai : a) az elnök; b) az alelnök; c) a jegyző; 
d) a könyvtárnok; e) a pénztárnok; f) 6 választmá-
nyi tag. 

24. §. A választmány minden tagjának hivatalos 
működése 3 évig tar t ; a 3 évenkint lelépők újra vá-
laszthatók. 

25. §. Az elnök, vagy akadályoztatása esetén az 
alelnök, elnököl az általa egybehívandó s 3 havonként 
tartandó választmányi üléseken, valamint a rendes- és 
rendkivüli közgyűléseken ; ő nyitja meg, vezeti és zárja 
be a közgyűléseket. A választmány beleegyezésével 
lépéseket tesz egyesek, vagy valamely egyházkerüle-
tünkben tanintézet érdekében, az illető fenntartó testü-
leteknél, vagy hatóságoknál. A jegyzővel együtt aláir 
minden fontosabb iratot; a tagok közül megbíz egye-
seket valamely ügy részletes előterjesztésével és jelen-
téstétellel. A rendes közgyűlésen számot ad az egye-
sület összes működéséről s képviseli az egyesületet az 
egyházi hatóságok és mások irányában. Sürgős esetek-
ben 10 írt erejéig — a választmány utólagos jóváha-
gyása reményében, — az egyesület pénztárából utal-
ványoz. 

26. §. A jegyző kezeli az iroda-ügyet; nyilván-
tartja a tagok számát-; a fontosabb irományokat az el-
nökkel együtt, a kevésbé fontosakat egyedül maga 
állítja ki. 

27. §. A könyvtárnok az egyesület könyvtárát, a 
választmány meghagyása szerint kezeli. 

28. §. A pénztárnok ellennyugtatvány mellett 
átveszi a pénzt; kifizeti az elnök által aláirt utalványo-
kat ; 3 havonként számot ad a választmánynak s gon-
doskodik, hogy az egyesület pénze a választmány úta-
sitása szerint gyümölcsözőleg elhelyeztessék és végre a 
rendes közgyűlést megelőzőleg, számadását, a közgyű-
lés elé terjesztés végett, az elnöknek benyújtja. 

29. §r A választmányi tagok feladata az indítvá-
nyokat a választmányi gyűléseken megvitatni; az el-
nöktől vett megbízásokban eljárni és szükség esetén, 
az elnök felszólítására, a jegyzői-, könyvtárnoki- és pénz-
tárnoki teendőket ideiglenesen elvállalni és teljesíteni. 

30. §. A választmány határozatképességére átalá-
nos többség szükséges, fontosabb esetekben a választ-
mányi tagok Írásbeli szavazásra is fölszólíthatok. 

31. §. Az egyesület évkönyveinek, vagy folyóira-
tának s esetleg másféle kiadványainak szerkesztésére, a 
választmány választja meg a felelős szerkesztőt és szer-
kesztő-bizottságot. Ha a f. szerkesztő a választmánynak 
tagja nem volna: a szerkesztővé megválasztás által 
választmányi taggá válik. 

C) S z a k o s z t á l y o k . 
32. §. Az egyesület, tekintettel tanintézeteinkre, 

feloszlik: 1. theologiai ; 2. philosophiai ;3. jogi; 4. gym-

nasiumi; 5. népoktatási — illetőleg tanitóképezdei — 
szakosztályokra s ezek mellett: a) növelés-oktatási és 
ennek kapcsában tanügy-történeti és statisztikai; b) 
nyelvészeti és irodalmi ; c) történelem-földrajzi; d) ter-
mészettudományi s mennyiség- és rajztani szakosztályra. 

33. §. A szakosztályok ügyköre: a) a körükbe 
tartozó irodalomnak szemmeltartása, ápolása s ennek 
megfelelőleg a használatban levő tankönyvek előnyeire 
és hátrányaira való figyelmeztetés, az Írásban vagy nyom-
tatásban megjelent tanirodalmi művek megbírálása; b) 
a beküldött értekezések felolvasása és megbírálása; c) 
az egyes szakosztályokat érdeklő indítványok tétele, 
nem különben a mások által tett indítványok megvita-
tása s eldöntése. 

34. §. Az egyesület tagjai míg egyrészt azon sza-
kok szerint csoportosúlnak, a melyeknek valamelyik 
intézetünknél képviselői; addig másrészről szabadsá-
gukban áll a másik 4 szakosztály valamelyikébe is be-
lépni. A szakosztályok elnököt és jegyzőt saját kebe-
lükből választanak s határozatképességükhöz az elnökön 
és jegyzőn kívül tagjaik átalános többsége szükséges. 
A szakosztályok kisebbségének is joga van véleményét, 
még a választmány ellenére is, a közgyűlés elé ter-
jeszteni. 

35. §. Ha az egyes szakosztályok dolgozatai tel-
jesen ellentétes irányt vennének: azoknak összeegyez-
tetése végett, a szakosztályok, kebelükből 2—2 tagú 
bizottságot választanak, melyhez a választmány még 
3 tagot választ. Ezen így kiegészített bizottság mun-
kálata, a választmány, illetőleg a közgyűlés elé terjesz-
tetik, mely a kérdésben határoz. 

V. szakasz. A választás. 
36. §. A tisztviselők s a választmányi tagok vá-

lasztásánál elsőben is az elnökre, aztán az alelnökre, 
jegyzőre, könyv- és pénztárnokra történik a szavazás s 
aztán a választmányi tagokra. A választás titkos szava-
zattal történik. Ha az első választásnál senki átalános 
többséget nem kapott volna: a 3 legtöbb szavazatot 
kapott egyén jelöltetik ki a választásra. Egyenlő szava-
zatok esetén a sors dönt. 

VI. szakasz. A nyilvánosság. 
37. §. Az egyesület mindennemű ülései nyilvá-

nosak. 
VII. szakasz. Az egyesület pecsétje. 

38. §. Az egyesület pecsétjére a dunamelléki ref. 
egyházkerület címere lesz metszve ezen körirattal: j, A 
dunamelléki ref. egyházkerület tanári egyesülete 1881.* 

VIII. szakasz. Az egyesület feloszlása. 
39. §. Az egyesület feloszlása esetére, az egyesület 

minden vagyona, a dunamelléki ref. egyházkerületbeli 
tanári gyámintézet tulajdonává válik. A feloszlás elha-
tározásához, az összes egyesületi tagok létszámának áta-
lános többsége szükséges. 



1409 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

IX. szakasz. Felügyelet. 
40. §. Az egyesület a magyar országos ref. egyház, 

illetőleg a dunamelléki ref. egyházkerület pártfogása és 
felügyelete alatt áll s ezekhez állapotáról évről-évre je-
lentést tenni köteles. Az ő ap. királyi felségét megillető 
legfőbb felügyeleti jog, ő ap. kir. felsége által az 1790/1. 
XXVI. t. c. §-a szellemében gyakoroltatik. 

Az ezen alapszabályokban érintett dunamelléki ref. 
egyházkerületi tanáregyesületet, a nagykőrösi ref. gym-
nasiumi-és tan. képezdei tanári karok előtt Ádám Gerzson 
kezdeményezte. Az eszme viszhangra találván, a két 
tanári testület, jun. 18-káról egy meleg hangú — s e 
lapok hasábjain is közlött — fölhívást bocsátott a dunamel-
léki ref. tanintézetekhez s őket ebben az augusztus hó-
ban tartandott e. ker. tanári gyámegyesület közgyűlése 
alkalmával, egyszersmind a tervezett dunamelléki tanári 
egyesület alakuló közgyűlésére is meghívta Nagy-Kőrösre, 
fölkérvén őket, hogy a kitűzött cél megvalósítása szem-
pontjából az alapszabályokról is gondolkodjanak. Hogy 
pedig a megalakulás annál hamarább megtörténhessék : 
a nagykőrösi tanárok maguk is elhatározták az alapsza-
bály-tervezetről való gondoskodást. Aug. 29-kén, a 
gyámegyleti közgyűlés után, meg is nyílt egy értekez-
let, melyen a fennebbi alapszabály-tervezet felolvastatott 
s a mennyiben a nagykőrösi tanárok egy országos ref. 
tanáregyesületre is gondoltak s az alapszabály-tervezet e 
célt is figyelembe vette : belőle egy ily országos egyesü-
letre vonatkozó pontok kitörőitettek. E tervezet pedig 
Ádám Gerzson elnöklete alatt, Farkas József, Hollósy 
Zsigmond, Keresztes János, Dr. Öreg János, Sánta Béla 
és H. Kiss Kálmán kollegáknak kiadatott, hogy azt min-
den dunamelléki közép- és főiskolával közölvén, kérjék 
be azok módosítványait s az így bejött módosítványok-
ból készítsenek még a folyó évi karácsony táján egy 
alapszabályzatot, a melyet is a legközelebbi dunamelléki 
tanári gyámegylet képviseleti gyűlése alkalmával előter-
jesztvén, a célzott dunamelléki ref. tanáregyesület meg-
alakítását tegyék lehetővé. 

Nagyon sajnos, hogy aug. 29-kén, a tanári gyám-
egylet közgyűlése igen sok időt vett igénybe; továbbá, 
hogy némely intézet nem is volt képviselve; a jelen-
volt kollegáknak pedig még az nap el kelle utazniok s 
így a célzott dunamelléki egyházkerületi ref. tanáregye-
sület, -— mint ezt a nagykőrösi két tanárkar óhajtotta, 
— meg nem alakulhatott. De talán még az idő nincs 
teljesen elveszve s a szép eszme elejtve. A nagykőrösi 
két tanári kar legalább megtette a kezdeményezést. Adja 
az ég, hogy ellenségeink az eszme elejtésével kárörvendő 
kacajt ne üthessenek felettünk I Mi, az aug. 29-ki érte-
kezlet megbízása folytán, — hogy ehez irodalmilag is 
hozzászólni lehessen, — közöltük ez alapszabály-terve-
zetet e lap hasábjain.*) H. Kiss Kálmán, 

ért. jegyző. 

*) Az egyesülés eszméjét a legmelegebben ajánljuk .1 dunamelléki 
egyházkerület tanárainak figyelmébe. Az eszmecserének a most köz-
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T Á R C A . 
A keresztelési anyakönyv kérdésének tisztá 

zásához. 
Mindnyájan érezzük azon kiválóan fontos szolgá- * 

lat becsét, mit e lap teljesít a gyakorlati lelkészet terén 
azon kérdések közzététele és megvilágitása által, melyek 
ott időközönként fölmerülnek. Sok oly tárgy fölött jöttünk 
már ezen az úton tisztába, mely fölött véleményeink az-
előtt különböző képen oszlottak meg, és jutottunk egy-
öntetű eljárásra. 

Midőn a jelen alkalommal is e becses lap hasáb-
jait igénybe szándékozom venni, a legtávolabbról sem 
polemizálási viszketeg az, ami tollam fölvételére késztet, 
hanem azon őszinte óhajtás, hogy az ellenkező vélemé-
nyek közül az igazit, a valódit minél tisztábban fölis-
merhessük és eljárásunkat azután egyöntetűleg ahoz 
szabhassuk. 

Ez a cél lebeg szemem előtt, midőn Marjai Péter 
úrnak e lap 41. számában megjelent s a keresztelési 
anyakönyvek helyes vezetéséről szóló becses közlemé-
nyére vonatkozó szerény véleményemet közzé tenni bá-
torkodom. 

Nem érintem ezúttal az említett közleménynek azon 
részét, mely a közoktatásügyi miniszter úrnak 22.065. sz-
rendeletére vonatkozó eljárásunkat tárgyalja, mert e te-
kintetben az ott követésre ajánlott módozattal egyetér-
tek, azt igen egyszerűnek, de a célnak mégis megfele-
lőnek, s mindössze is csak egy kis fáradságot igénylő-
nek tartom, a mi pedig az ügy érdeme mellett számí-
tásba sem vehető. Hanem a cikk azon részére fordítom 
figyelmemet és kívánom fordítani az ezekben nálamnál 
gyakorlottabbak figyelmét is, mely a férjétől különélő 
asszonynak más férjitói származott gyermekének anyaköny-
vezéséről szól. 

Marjai úr, érintett közleményében említi, miszerint 
az így származott gyermeket, az anyakönyvbe, a törvé-
nyes apa neve alatt vezeti be s egyedül a jegyzet ro-
vatában tünteti ki e gyermeknek törvénytelen szárma-
zását. 

Őszintén megvallva a dolgot, midőn ezeket olvas-
tam, kissé meghökkentem, még pedig azon okból, mert 
én egész, mindössze ugyan még nem sokra terjedő lel-
készi működésem alatt, ezt egyetlen egy esetben sem 
cselekedtem, és soha a törvényes apának nevét az ilyen 
törvénytelen viszonyból származott gyermek nevével 
a legtávolabbról sem hoztam kapcsolatba. Nem pedig 
azért, mert én mind e mai napig, sőt még a mai napon 
is azon meggyőződésben élek, hogy annak a törvényes 

•lött alapszabályok felett, a legszívesebben helyet adunk ugyan lapunk-
ban ; de csak a zsinat befejeztével; mert amíg a zsinat áll, a közfi-
gyelmet bizonyára az fogja teljes mértékben igénybe venni, s a zsinat 
mellett még a fontosabb prot. egyházi és iskolai ügyek is, amilyen 
például a dunamelléki tanáregyesület ügye, háttérbe szorulnák. 

Szerk. 
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férjnek, az ő törvényes neje törvénytelen viszonyából 
származott törvénytelen gyermekéhez semmi köze, s az 
ő neve alatt az az anyakönyvbe be nem vezethető. 

En ugyanis azt hiszem, hogy a midőn a törvényes, 
nő esküjét megszegve, férjét hűtlenül elhagyja s más 
férfival lép tiltott és törvénytelen viszonyba és ezt a 
viszonyt kétségbevonhatatlan ténnyel is világosan doku-
mentálja : ezáltal sajátkezűleg tépte szét azon törvényes 
viszonyt, mely őt törvényes férjével egybefűzé. Ennél-
fogva azon cselekedetét és következményeit, mely ezen 
törvényes viszony egyoldalú és önkénytes széjjeltépéséből 
származik, szerény nézetem szerint, nem lehet semmi-
képen a megkötött törvényes házassági viszony szem-
pontjából mérlegelni, melyet ő lábbal tiport. Törvény-
telen a viszony, a melyből az ilyen gyermek szárma-
zott, törvénytelen ennélfogva nagyon természetesen 
maga a gyermek is ; csakhogy ő nem a törvényes apá-
nak törvénytelen gyermeke, hanem a törvényes anyá-
nak törvénytelen gyermeke. Az apa itt teljesen ártat-
lan, és mint ilyet azzal sújtani, hogy egy nem általa, 
hanem neje által elkövetett törvénytelen cselekmény 
súlyát, az ő ártatlan fejére zúdítsam, ezt sem jogérze-
tem sem lelkiismeretem nem engedi. 

Már pedig ezt tenném, ha azon törvénytelen gyer-
meket, kihez a törvényes apának semmi köze, ki neje 
törvénytelen cselekedetének eredménye, az apa neve 
alatt vezetném az anyakönyvbe s ezzel úgy tüntetném 
fel a dolgot, mintha azt a törvénytelenséget, mit a nő 
elkövetett, a férj követte volna el, csak így lehetvén 
•tiirvényes apának törvénytelen gyermeke. 

A törvényes házassághoz híven ragaszkodó félnek 
— bármelyik legyen is az — neve, különösebben pe-
dig a törvényes házasságból született gyermekek joga 
megkívánja méltán, hogy amaz a hűtlen fél törvényte-
len gyermekével a legtávolabbról se hozassék együtt 
említésbe, emez pedig, hogy ezek által ne csorbíttassék. 

Jól tudom én azt, hogy a törvényesen megkötött 
házasság, azáltal, hogy az egyik fél azt megszegte s 
törvényes hitestársát elhagyva mással lépett törvény-
telen viszonyba, fölbontva még nincs, sőt de jure fennáll 
Ámde az is bizonyos, hogy de facto megszűnt létezni; 
és föntebbi nézetemben a törvényes házasságnak de 
jure fennállása sem ingat meg, mert az asszonynak 
házasságtörése nem jus, hanem factum, hasonlókép 
az asszony törvénytelen viszonyából származott gyer-
meknek születése is factum, még pedig egészen más 
factum, mint a törvényes házasság megkötése. Ennek 
folytán, hogy a jus^szal mi a teendő, azon nem gon-
dolkozom, hanem hagyom a jurisdictióra ; a factum-
mal pedig, mely előttem áll, végzem a reámbízott 
teendőt, s a törvényes nőnek törvénytelen viszonyból 
származott gyermekét bevezetem az anya törvénytelen 
gyermekéül az anyakönyvbe, anélkül, hogy a különben 
is eléggé sértett ártatlan törvényes férjnek nevét a 
legtávolabbról is érinteném. 

Ez ideig ez volt szerény nézetem erről a tárgyrói, 

s ebből a meggyőződésből kifolyólag jártam el az egyes 
felmerülő esetekben. S most azon őszinte kijelentéssel 
ajánlom szerény nézetemet az érdeklődő avatottabbak 
figyelmébe, hogy a legnagyobb elismeréssel adózom, 
ha netán tévedésemről meggyőzetvén, a helyes útra 

! vezéreltetem. 
De én mindenek fölött az ártatlan és házassági 

viszonyához hű félnek nevét, a hűtlen és házasságtörő 
tél törvénytelen tettének szennyétől, s a netán törvényes 
házasságából származott gyermekeinek jogát, a törvény-
telen viszonyból származottaknak zaklatásaitól, megóva 
szeretném látni az egyedüli hiteles kútfőben, a vezeté-
sünkre bízott anyakönyvekben, és szeretném, különösen 
a mai korban, hogy a törvényes házasságnak megszen-
telt fészke, eme gyorsan szaporodó kakukkfiak betola-
kodásától kellőleg meg legyen védve. 

Tómöslcözi. 

B E L F Ö L D . 
Ismét egy vallási sérelem. 

I. 
Azon tervszerű zaklatásoknak, melyeknek prot. egy-

házunk a kath. klérus részéről ki van téve, — mint már 
e lapokban is többször jelezve volt, — alapját az úgy-
nevezett visitatio canonica jegyzőkönyvei képezik, melye-
ket ugy a magas kormány, mint a klérus, oly kétoldalú 
szerződéseknek tartanak, melyeknek jogi erejét a törvény-
hozás még nem törölte el. 

Rég óhajtottam egy ily okirat birtokába jutni s 
fájdalom, híveim anyagi kárával jutottam is; mivel a mult 
évben, a kath. lelkész úrnak oly követelésével kellett 
szembeállanom a községi képviseletben, melynek jogtalan-
sága egészen fellázította békében élő községünket. 

Mielőtt lehető rövidséggel megismertetném sérel-
mes ügyünket, hogy lelkésztársaim és jogtudós hitsorso-
saink láthassák és megbírálhassák azon jogi alapot, mely-
ből a klérus zaklatásai kiindúlnak: hű másolatban be-
mutatom a tiszanánai visitatio jegyzőkönyvének azon 
pontját, mely két évig tartó küzdelem után, vallási sé-
relmünknek alapját képezi. 

A kérdéses jegyzőkönyv igy hangzik: Kivonatos 
másolat a tiszanánai róm. kath. plébánián 1819. évi ju-
nius hó 16-dikán megtartott visitatio canonica hiteles 
jegyzőkönyvéből : 1. Lap. 7. 8. 5. II. Domus parochia-
lis. »Sartorum tectorum conservatio quoad Domum Paro-
chialem Illustrissimo Domino Patrono, operas manuales 
et vecturas praestante Communitate ; Relate ad Recep-
taculum pro setigeris et* altilibus, item stabulam pro 
equis et pecoribus, quoad sub eodem tecto est cum 
curruli conservatoris parvo, Communitati; reliquorum 
vero aedificiorum oeconomicorum ipsimet Parocho incum-
bit.4 2. lap. 55., 56. »No. XIII. TituK Proventuum 
Parochi Tisza-Nanensis III. o.Ex Deputato. Percipit a Com-

88 
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munitate : a) Pro sale, Larido fl. triginta octo. b) Orgias 
sedecim lignorum focalium bonae qualitatis ac trium pe-
dum longitudinis, quos etiam invehit communitas. c) Pro 
vino ad missae sacriticium florenos trés. Signatum 
Tisza-Nána in Sessione visitationis Canonicae die 16-a Ju-
nii 1819 Celebrata per Paulum Palma m. p. suae Ex-
cellentiae D. Aepalis Agr. Secretarium et Notarium vi-
sitationalem. (L. S. ) Judlium Stephanus Frajzazzen m. 
p. (L. S.) Jurassor Benedictus Bota m. p. (L. S.)* 

Ez tehát azon kétoldalú szerződés, mely erősebb a 
törvénynél. Szegény 1790/91-ki országgyűlés 1 a te, nagy 
küzdelmek árán kivívott vallási törvényeid eltörpülnek 
az érseki secretárius, egy szolgabíró és egy esküdt al-
kotása előtt! Ezen a jogalapon követelte a felerészben 
prot. lakossággal biró Tisza-Nánán a plébános úr, hogy 
Összeomlással fenyegető istállója helyett egy 15 öles újat 
épitsen a község, pótadójából, azon község, melynek 
prot. lakosai 26 telekkel és 39 zsellérséggel birnak töb-
bet, mint a r. katholikusok; a mikor még azon esetben 
is nagy mértékben kellene a plébániai építkezésekhez 
járúlniok, ha a kölcsönös viszonyosság elvénél fogva a 
prot. lelkészlakon is hasonló építkezéseket tenne a köz-
ség, be sem számítván, hogy kevés prot. lelkész van 
Magyarországon, a ki 15 öles istállót betölthetne marha-
állománnyal. 

De kísértsük meg röviden megbírálni a fennebb 
közlött jegyzőkönyvet. 

Az én csekély véleményem szerint ez a jegyző-
könyv nem kétoldalú szerződés, sőt nem is szerződés. 
.A szerződés főlényege abban áll, hogy a benne körvo-
nalozott tartozások, szolgálmányok stb., a kötelezett fél 
által elfogadtassanak. A hol nincs elfogadó, nincs köte-
lezettség. Ezen jegyzőkönyvet pedig a község, mint 
kötelezett fél részéről senki sem fogadta el; tehát nem 
kétoldalú szerződés, sőt nem is szerződés. A régi köz-
igazgatási viszonyokat jobban ismerők azt mondják, hogy 
1848 előtt az úrbéres községek önálló hatáskörrel nem 
birván, képviselőik a szolgabirák és esküdtek voltak, és 
igy azoknak aláírása jogérvényesen kötelezte a községet. 

Nem vitatom ezen állítás jogosságát, mert jogtu-
dós nem vagyok; de ha igy van, épen ebből tűnik ki, 
hogy a szolgabíró és esküdt urak, mily lelkiismeretesen 
képviselték a községeket, midőn egy, felerészben pro-
testáns községre ily terheket róni nem átallották. De 
hát mit lehetett várni tőlök ? Az egri érsek secretariusa, 
a szolgabíró, az esküdt, bizonyosan mindhárman róm. 
katholikusok, megszállották a t.-nánai plébániát; ettek, 
ittak, azután a szegény úrbéresekre rárótták a terhet; 
a községi biró, ha ellenkezni merészkedett, a szolgabíró 
vasra verette, megbotoztatta ; hoztak más birót, a ki en-
gedelmeskedett ; és ily módon szerkesztett okmányok 
alapján adóztatja híveinket még ma is a szent klérus 1 

Föltéve tehát, hogy az a can. visitationalis jegyző-
könyv bir a kétoldalú szerződés föltételeivel : eldöntésre 
vár, hogy a »communitas* szó, csakugyan polgári köz-
séget jelent-e és nem ^hitközséget?« Nekem kétségeim 

vannak, mert a fölmutatott jegyzőkönyvben oly szolgál-
mányok teljesítéséről van szó, melyekre a község pro-
testáns lakosai nem voltak kötelezhetők. Ugyanis bár-
mely hitfelekezetű lelkész fizetéslevelének megállapítása 
tisztán felekezeti belügy, a községnek hozzá semmi 
köze, haneha a község tisztán egy felekezetű lévén, a 
más hitfelekezetűek sérelme nélkül vállal kötelezettsége-
ket. Tisza-Nána pedig a múlt század végéig tisztán pro-
testáns volt, a mikor szegények, mint róm. katholikus 
főpapok úrbéresei a legnagyobb üldözésnek lévén kitéve, 
sokan közülök katholizáltak, mások — évkönyveink bi-
zonysága szerint — kiköltö/.tek, és szülötteink száma a 
keresztelési anyakönyv lapjain felényire olvadt; ekkor 
telepíttettek ide a római katholikusok, kik most is egé-
szen elkülönített részén laknak a községnek; az övék 
felső város, a mienk alsó város névvel van jelezve; az a 
két városrész össze nem házasodik s ha megtörténik, 
hogy prot. férfi kath. nőt választ élettársául, azt más 
községből hozza s gyermekeit, sőt többnyire nejét is 
áttéríti. A két városrészben különböző a viselet öltö-
zetben, különbözők az erkölcsök és szokások, mintha nem 
is egy község volna; de a békesség a mai napig há-
borítlan volt. 

A tiszanánai róm. kath. egyház a kiüldözött pro-
testánsok helyét foglalta el; a kath. lelkész fizetéslevele 
az idézett okmány szerint 1819-ben állapíttatott meg. 
Lehetett-e ily körülmények között az ős protestáns la-
kosokat arra kötelezni, hogy az uj plébánus részére 
építsenek csirke- és sertésólat, istállót, szénatartót stb.; ad-
janak sóra-, szalonnára valót ; adjanak a miséhez szeijt 
borravalót és fáravalót ( Hiszen mindezek annyira fe-
lekezeti belügyek, hogy kételkednünk kell, ha váljon amaz 
idézett okmányban, a »communitas* szó nem »hitközséget4 

jelent-e ? És miért ne jelenthetne ? Ez nem szokatlan elneve-
zése a hitközségeknek sem a múltban, sem a jelenben. Er-
délyben még ma is ,communitas4 szóval jelzik az egy-
házak nagyrészét, a mint ezt nekem erdélyi tekintélyes 
országgyűlési képviselők mondották. De tovább menve, 
a a communitas* latin szónak megfelel a német ,Ge-
meinde4, azt pedig tudjuk, hogy ez az elnevezés ugy 
a polgári-, mint a hitközség részéről használtatik. Ha 
már mindez áll, és mégis a polgári község kényszerít-
tetik oly szolgálmányok teljesítésére, melyekkel a józan 
ész szerint is a »hitközség« tartozik: akkor a tisza-
nánai sérelemben egy oly vétkes visszaélést konstatál-
hatunk, mely szigorú megtorlást érJemel. 

De ha még tovább megyünk az engedékenységben 
és elfogadjuk, hogy a »communitas4 szó polgári köz-
séget jelent: akkor még nagyobb lesz a bűn, a vissza-
élés, a törvény labbal tapodása; mert ne felejtsük el, 
hogy a t.-nánai visitatio canonica jegyzőkönyve 1819-
ben készült, tehát majdnem 30 év múlva az 1790/91. 
évi XXVI. t. c. keletkezése után. Ebben a törvényben 
pedig körül van irva, hogy egyik felekezet a másiknak 
sem templom-, sem paplak , sem iskolaépítésnél, sem 
igás-, sem kézi munkával nem tartozik. Hogy merészkedett 
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tehát az a főpapi secretarius oly szolgálmányt követelni, 
mely alól az 1790/91. XXVI. t. c. a község protestáns 
részét fölmentette ? Hogy merészkedett a község érde-
keit képviselő szolgabíró és esküdt elfogadni ily törvény-
telen követeléseket > Nem törvénytiprás-e ez; nem hűt-
lenség-e az ország törvényeihez ? S váljon nem méltó-e 
az, a ki ma az ily hitvány alapon álló követelésekre 
ráiiti a törvényesség bélyegét, hogy az ország színe előtt 
vád alá helyeztessék ? 

Hát nem volt még elég az üldözés ? hát a va-
gyonban szegény protestantismusnak tovább is kell még 
folytatni a létért való küzdelem harcát, csak azért, mert 
róm. kath. főpapok secretariusai, Frajzazzen szolgabirák 
és Bota Benedek esküdt urak a törvényt nem ismerték, 
vagy ismerni nem akarták ? Faj ez nekünk nagyon ! Ül 
valaki ott a magasban, nem az égben, hanem a vörös 
bársony széken, hová a szegény prot. papok vállain 
emelkedett, a ki ismeri erőnket, mert vezérünk volt 
egykor a létért való küzdelem nagy harcában; ez a 
valaki ne feledje el ott a magasban, hogy ha vállainkról 

• végképen lebocsátjuk, a szent klérus ugyan nem fogja 
feltartani. 

De hát édes protestáns testvéreim, hiába tüzeske-
dünk: nekünk soha sincs igazságunk, mert a szent 
klérus, a törvények klauzuláinak nagymestere, mindig 
ügyesebben magyarázza a törvényt, mint mi. íme a 
tiszanánai plébánus ur, nem követeli a can. visit. jegyző-
könyvben körülirt szolgálmányokból azokat, melyek 
az 1790/91. XXVI. t. cikkbe ütköznek. Az idén is 
kijavították, kimeszelték a paplakot, iskolákat és ezek-
hez nem kért a községtől sem igás erőt, sem kézi 
munkát, mert ezt a törvény nem engedi bár a visitatio 
canonica jegyzőkönyvében ez is benne van ; pedig azt 
állítja, hogy ő annak a jegyzőkönyvnek minden pontjára 
megesküdött, hogy meg fogja tartani. De hát ki tehet 
arról, hogy abban az 1790/91. XXVI. törvénycikkben 
se csirkeólról, se szénatartóról, se disznóólról, se barom-
istállóról nincsen emlékezet; ezekben a plébánus ur lakik, 
tehát ezek nem képezik a parochi ális épületet, és igy 
nem ütközik a törvénybe, ha azok építésébe a protes-
tánsok is befolynak. Hát a só és szalonna, a fa és 
misei borravalók, benne vannak-e a törvénybe, hogy 
azokat sem tartoznak fedezni a protestánsok ? Bizo-
nyára nincsenek. 

így tehát megvan a jogi alap. A szoba nem egy 
a kemencével ; a paplak nem egy a csirke és sertés-
óllal sat. 

És Magyarország kormánya szentesíti az ily kö-
veteléseket a legislegujabb alkotmányosság tizennegye-
dik esztendejében. Gyöngyósy Sámuel, 

ref. lelkész. 

A pestmegyei ev. esperesség közgyűlése. 
A pestmegyei ev. esperesség, mint már e lapban 

két ízben is említve volt, f. hó 12-kén tartotta Láng 

Adolf főesperes és íóldváry Mihály felügyelő kettős el-
nöklete alatt Rákos-Palotán közgyűlését. A főesperes ur 
rövid, buzgó imájával vette kezdetét a közgyűlés. Első 
tárgy volt az újonnan választott alesperesnek, Török 
Józsefnek beiktatása, ki is a szokott esküt letevén, a ki-
tüntetést megköszöni s igéri, hogy legjobb tehetsége 
szerint igyekezni fog, az irányában nyilvánult bizalomra 
magát méltóvá tenni. Ezután a többi tisztségek ekkép 
töltettek be: főjegyző lett Melczer Gyula, aljegyző 
Jezsovits Pál, özvegy-árvaintézeti pénztárnok Kiss Endre, 
esperességi pénztárnok Laukó Károly. 

A tanügy sikeresebb előmozdíthatása céljából a 
nagykiterjedésű dekanátusok kettészakíttattak és így 
két uj körlelkészség szerveztetett, t. i. a csomádi és (az 
eddigi soltiból) az apostagi és kiskőrösi. Körlelkészekül 
pedig megválasztattak: Zvarínyi János, Jezsovits Pál, 
Szirotka Gusztáv, Kemény János, Jankó Károly, Frenyó 
Andor és Endrejfy János. 

A főesperes évi jelentéséből kiemelendő az ada-
kozási rovat, mely szerint pénzben és értékekben az 
esperesség területén ez évben befolyt: alapítvány 6552 
frt> egyházi segély 222 frt, iskolai segély 742 frt, tanu-
lók jutalmazására 50 frt, tanítók jutalmazására 206 frt> 
templomi felszerelésekre 2476 frt, építkezésekre 4926 
frt, összesen 15,174 frt. Miért is hála legyen a Minden-
hatónak, ki a vallásos kegyelet s áldozatkészség szent 
tüzét nem engedi kialudni a szívek szentélyében. A ke-
gyes jóltevőknek jegyzőkönyvileg köszönet és hála sza-
vaztatott. 

Következett az alesperes tanügyi jelentése, mely-
ből a következő adatokat tartom közérdekűeknek : Van 
az esperességben 49.703 lélek; áttért hozzánk 18 egyén ; 
tanköteles van 6—12 éves 4862, 13 —15 éves 1814, össze-
sen 7676, kik közül tényleg iskolába járt 5987, nem járt 
1689. Tanitó volt 60. Egy tanítóra és egy tanteremre 
esik középszámítással 66 tanuló. A taneszközök kevés 
kivétellel teljesek. Iskolai bevétel volt 33,781 frt 24 kr. 
Ingatlan értéke 147,118 frt. 

Endrejfy János a vasárnap megszentelése ügyében 
felette érdekes és épületes előadást tartott. Kolbenhayer 
Soma pedig a párbérügyi sérelmekről értekezett. 

A Zsedényi-féle 100 frtos ösztöndíjra, a főesperes 
ur véleményezése alapján ajánltattak : Gebhardt Imre, 
Nagy Pál és Margócsy Gyula érdemes tanítók. 

A gyűlés bevégzése után a rákospalotai kies erdő-
ben közebéd tartatott. 

Estefelé Dobronyovszky Károly elnöklete alatt, a 
paplakon, kezdetét vette a szokásos papi értekezlet, s 
másnap reggel folytattatni szándékoltatott, azonban köz-
bejött akadályok miatt máskorra halasztatott. 

A rákospalotai egyház fogadja magyaros vendég-
szeretetéért a jelenvoltak elismerő köszönetét s adja az 
egek ura, hogy a kebelében tartott első esperességi gyű-
lés, lelki épülését előmozdította légyen. 

Galgavölgyi. 

1415* 
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K Ü L F Ö L D I EGYHÁZ É3 ISKOLA. 

A Gusztáv-Adolf-egylet 35-dik nagy-gyűlése. 
(Folytatás.) 

Sztehló András budai lelkész, előadja a magyar-
országi segélyezendők iránti nézeteit. Mindenekelőtt 
erősítendőknek tartja a szegényebb, részint alakuló, 
részint veszélyeztetett városi gyülekezeteket: Szegedet, 
Orsovát, Zágrábot, Újvidéket, Nagy-Váradot, Baját, Pé-
cset, Sz.-Fehérvárt, Szebent, Szomolnokot, Szombathelyt, 
Versecet, Fehértemplomot, N.-Sz.-Miklóst , Komáro-
mot , N.-Kanizsát, N.-Károlyt, N.-Szombatot, Vácot 
stb. Azután ajánlja az elemi csapásokat szenvedett 
egyházak közül Szegeden kivűl Szántót, mely f. é. 
julius 22-én felhőszakadás következtében elpusztúlt s 
melynek papja és tanítója tetemes károkat szenvedett. 
Ajánlja még a tanitóképezdéket, különösen az eperjesit, 
mint egyetlen felföldi és alkalmas városban levő inté-
zetet. Végre búcsút vesz a központi bizottság tagjaitól, 
mint akikkel 20 év óta összeköttetésben áll és akikkel 
előhaladott kora miatt, alkalmasint utoljára van együtt. 

Elnök erre szívélyesen felel s reményét fejezi ki 
az iránt, hogy a nélkülözhetlen és serény tanácsadóval 
ezentúl is találkozni és együttműködni fognak. Üdvözle-
tet küld az egyetemes gyámintézetnek és engedelmet 
kér, hogy régi óhaját újra nyilvánítja, vajha a magyar-
országi helvét hitv. egyház is az evangélikusokkal és 
velők együtt mielőbb életbeléptetné segélyegyletét. 

A mi szónokainkat követé Natorp konzisztóriumi 
tanácsos Düsseldorfból. A rajnavidéki G.-A.-e. 6400 
márkát tevő, már beküldött adományon kivűl még 
4350 márkát nyújt át levélben a türelmi pátens IOO évi 
jubilaeuma emlékére, osztrák papok, tanítók s ezek öz-
vegyei és árvái javára. 

Kreml lelkész Bregenzből, mint megbízott, ajánlja 
Zágrábot, mely paplakot és iskolát épít, és jövő tavasz-
szal templomot kénytelen építeni, hogy telkét el ne 
veszítse ; a jelen építés költségei csak részben vannak 
fedezve, a templomépítéshez pedig épen semmi fedezet 
sincs. Segélyt kér továbbá a bregenzi és feldkirchi, 
katholikusok közé beékelt kis egyházak részére is. 

Hosszasan és szépen szólt ezután Disselhoff, a raj-
namelléki Kaiserswerth lelkésze, ki a híres diakonissza-
anyaintézet igazgatója is egyszersmind. Mikor a boldo-
gult dr. Gobat püspök 1845-ben Jeruzsálembe érkezett, 
egész Palaestinában egyetlen egy bennszülött keresztyén 
volt. Halálakor ellenben 12 ev. gyülekezet állt fenn 
1200 arabs protestánssal és 34 ev. iskola 1500 arabs 
gyermekkel. Az evangelizációt nagyban előmozdították 
különösen a kaiserswerthi diakonisszák, kik 3 csoportban 
működnek. Az első csoport betegápolással foglalkozik. 
E tekintetben ,előőrsnek tekintendő a budapesti diako-
nissza- és betegápoló-intézet, mely e nemben egyetlen 
Magyarországon.* Kórházakat alapítottak Konstantiná-
polyban, Beiruthban, Jeruzsálemben és Alexandriában. 

Cairoban most tervezik egy kórház felállítását. Ily kór-
házak nélkül sohasem gyarapodtak volna a keleti egy-
házak. A második csoport nőnevelő-intézetek és felsőbb 
leányiskolák alapításával foglalkozik. Ilyenek vannak 
Florencben, Bukarestben, Smyinában és Beiruthban. A 
harmadik csoport árvaházakat tart lenn Symrnában, 
Beiruthban és Jeruzsálemben, melyek közül az első 25—30, 
a második 130 és a harmadik 110 leányt nevel, tanit, 
élelmez és ruház. Csupán az árvaházak számára kér se-
gélyt. Mert ezeknek és a nőnöveldéknek hasznuk külö-
nösen szembeszökő. A leányokkal való kereskedést, 
fájdalom, keleten még mindig űzik; de a keresztyén 
intézetekben nevelt lányokért 1000, sőt 2000 piaszterrel 
is többet fizetnek, mint más leányokért. Amaz intéze-
tek előnye az is, hogy a növendékek ott megkedvelik 
a munkát és szolgálatot, holott mohamedán nevelés 
mellett szégyen a leánynak dolgoznia vagy szolgálnia, 
ha mindjárt éhezik is. Végre az említett intézetek mel-
lett szól az is, hogy az azokban nevelt leányok közül 
számosan lettek már diakonisszák és tanítónők. 

Ezután az elnök d. u. 3 órakor a gyűlést bezárta. • 
A gyűlés befejeztével körülbelül 300-an közebédre 

gyűltek össze A közebéd folyamán a német császár-
hoz üdvözlő táviratot küldtek, melyre még ebéd alatt vá-
laszt is nyertek. E szokást fenntartja az egylet, mivel-
hogy a porosz király, protektora a G.-A.-egyletnek. 

Este társas összejövetel volt, amely alkalommal a 
többi közt Rogge udvari lelkész Potsdamból, érdekesen 
és megkapóan vázolta a G.-A.-e. 49 éves életét. Életre-
való agitáció volt ez oly hallgatók közt, kik a G.-A.-e. 
keletkezését és történetét nem ismerik. Igy kellene 
nekünk is népszerűsítenünk az e. e. e. gyámintézetet. 

Aug. 18-án d. e. 8 órakor vette kezdetét a má-
sodik nyilvános gyűlés a Reinold-templomban. Baur berlini 
főkonzisztóriumi tanácsos imája után Schenk puerto-monti 
(Chile-ben) lelkész szólalt fel először. Az ő gyülekezete 
20 mértföldnyi területen van szétszórva. A központ a ki-
kötő, hol csinos fatemplomjukat 1871-ben a fanatizmus 
porrá égette. Benn az erdőben, a tó mellett van most 
csupán kis templomjuk, toronnyal, harangokkal, temetővel 
és szent edényekkel. 

Kölling superintendens, ki már 28 év óta láto-
gatja a G.-A.-egyleti gyűléseket, ajánlja a felső-sziléziai 
szegény egyházakat. 

Nagy érdekkel hallgatta ezután a gyűlés Calvino-
nak, az anconai olasz valdenzi egyház lelkészének elő-
adását az olasz egyházi viszonyok tárgyában. Turin 
tartományban ma is megvan a régi 15 gyülekezet kö-
rülbelül 20,000 lélekkel. Tőrre Pellicében van egy tanító-
képezde, melyben a mult évben 28 növendék, és egy 
felsőbb leánytanoda, melyben 63 leány képeztetett. Az 
egyetlen olasz evang. gymnasium szintén Tőrre Pelli-
cében, a collegio valdese, melyet 1835-ben egy angol, 
dr. Gilly alapított s mely egyszersmind a valdenzi 
theologusok előkészítő iskolája. Előbb 2000 frank 
államsegélyt kapott, de most ettől elesett, mivel 
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igazgatósága nem egyezett belé, hogy az állam hatá-
rozza meg a tantervet. Deficitje törlesztésére segélyt kér. 
Az evangelizáció ügye örvendetesen halad. Turinban a 
Beckwith tábornok által alapított kis egyház ez évben 
27,000 frankot gyűjtött különféle egyházi célokra. Ez 
azonban az egyetlen jómódú valdenzi gyülekezet. 
Milánóban május 8 kán szenteltetett fel a készen 
megvett és átalakított San-Giovanni-templom a székes-
egyház közelében. A felszentelésen jelenvoltak a kormány 
közegei, a protestáns országok konzulai s a sajtó kül-
döttei, mely utóbbiak igen elismerőleg nyilatkoztak az 
ünnepélyről. A skót Barbour, az egyház régi barátja, 
200 font sterlinggel letörlesztette az építési adósságot. 
A flórenci theologiai intézetbe ez évben csak 17 tanuló 
jár, mivelhogy a többiek a torre-pellicei gymnasiumban 
köteleztettek a theologiai előkészítő tanfolyamot hallgatni. 
A 3 theologiai tanár: Geymonak, Comba és Revei; 
utóbbi az uj testamentom uj fordítását bocsátotta közre. 
Rómában, Nápolyban, Siciliában az ev. iskolák virág-
zanak. 

Calvino előadása után Dr. Meyer berlini főkormány-
tanácsos azon egyházak állapotáról szólt, melyek a fő-
szeretetadományra ajánltattak. Ezen egyházak az elzasszi 
Erstein, az osztrák-sziléziai Troppau s a pózeni Za-
chasberg. 

Erstein 4 órányira délfelé fekszik Straszburgtól, a 
Bázelbe vezető vasút mellett. A kis város hajdan telje-
sen katholikus volt, a környező falvak ellenben protes-
tánsok. A néhány odatelepedett protestánsnak a 4 - 6 
kilométernyi távolságban fekvő Gerstheimhoz kellett egy-
házilag csatlakoznia. A 60-as években azonban posztó-
gyár alapíttatván, sok ev. család ment oda munkásnak. 
A temető felszentelése s egy gyermek temetése szolgál-
tatott alkalmat arra, hogy istenitisztelet tartásának enge-
délyeért folyamodjanak a hívek s csakugyan meg is 
engedtetett a kéthetenkénti istenitisztelet egy gyári helyi-
ségben. Miután pedig az ilyenformán megalakult kis egy-
házat a straszburgi evangelizáló társaság segélyezte : 
1865-től kezdve minden vasárnap tarthattak istenitiszte-
letet s egy évvel később káplánt is alkalmaztak. A fran-
cia-német háború után e városba kerületi hatóság helyez-
tetvén el, hivatalnokokkal s más letelepedőkkel megszapo-
rodott az egyház s ekkor 12,800 márkán a város közepén 
egy házat vettek, melyet aztán a káplán lakásúl, a hívek 
pedig imaházúl használtak. Utóbb a straszburgi ág. hitv. 
egyházi főhatóság 4000 márkával, a G.-A.-e. 3500 márkával 
segélyezvén őket, kifizettetett a telek ára. 1879-ben prot. 
községi iskolát állítottak s a 310-re szaporodott egyház-
tag 50 iskolaköteles gyermeke most a város által fize-
tett tanítótól nyer oktatást. Azonban az egyháznak már 
most templomot is kellene építenie s ez 40,000 már-
kába kerülne ; de ez Összegnek még csak fele van meg. 
Az egyház a maga részéről megtett mindent, a mit 
tehetett, sőt többet tett, mint sok más hasonló helyzet-
ben levő gyülekezet. 

Troppau, 1540-ben, György brandenburgi őrgróf 

alatt, elszakadt a kath. egyháztól. 1569-ben az olmüci 
püspök vissza akarta őket téríteni; a templom kriptájába 
temetett evangélikusok tetemeit ki akarta sírjaikból 
hányatni; de az e miatt támadt népfölkelés elől el kel-
lett menekülnie. 1581-ben már csak 18 katholikus volt 
Troppauban. De az ellenreformatió 1603-ban 43 napi 
ostrom után bevétetvén a várost, az egyház megsemmisült. 
Azon egyháztagok, akik hitökhöz hívek maradtak, po-
rosz földre mentek istenitiszteletre s a kereszteléseket 
és temetéseket porosz papok végezték közöttük. Az 
1864-ik év adventén, 200 esztendő után, tartatott meg 
ismét az első istenitisztelet a katonai kórház termében. 
Később a város — tekintettel a szent célra — 2700 frt. 
mérsékelt árért templomnak, paplaknak és iskolának való 
helyet adott az egyháznak s ezenkívül az egyház megvett 
egy szomszéd kertet 1500 ftért. Egy góth stílű, de egyszerű 
templom építéséhez már hozzáfogtak, midőn az egyház 
egyik legnagyobb jóltevőjének, Schiller bankárnak halá-
lával abba kellett hagyni az építést. E helyett azonban 
papot hívtak, paplakot építtettek s a paplakon ima-
hazat rendeztek be. A 12,000 frtnyi építési adósságot 
az egyház immár törlesztette, továbbá 1200 frtra rugó 
templomépítési-, 1100 ftra rugó papfizetési- és 100 
frtnyi iskolai alapot gyűjtött. A 150 egyháztag mult 
évben 1000 frtot áldozott az egyház céljaira; az offer-
torium 175 frtra rúgott; a helyi G.-A.-e. 80 frtot 
gyűjtött. Troppauban 450, a környéken 200 ev. lélek 
lakik. A közkórházakban és a helynélküli szolgálók szá-
mára alapított Mária-intézetben, fájdalom, téritgetnek 
az apácák. A 103 iskolai növendéket heti 14 órán a 
lelkész részesíti vallási oktatásban. A nép restelli az ev. 
egyház szegényes külsejét, s az istenitiszteletet rendesen 
látogató katholikusok csakis akkor fognak nyíltan csat-
lakozni az egyházhoz, ha annak temploma lesz. Külö-
nösen templomépítés céljából van tehát szükség a se-
gélyre. Láng Adolf. 

(Vége következik.) 

I R O D A L O M . 
Révész Imre emlékezete. Halotti ima, mely te-

metése alkalmával 1881. febr. 15. Debrecenben a kis-
templomban ; s emlékbeszéd, mely a tiszántúli ref. egyh. 
ker. intézkedése folytán 1881. aug. 20. a főiskolai ima-
teremben mondatott el. Amannak szerzője Zsigmond 
Sándor, hajdúszoboszlói ref. lelkipásztor ; emezé Szabó 
János esperes. A 48 lapra terjedő füzet, melynek ára 
40 kr., az egyh. ker. határozata folytán a Révész-ala-
pitvány javára értékesíttetik, mely alapítványnak célja 
lesz a magyar prot. egyháztörtenelmi irodalom segélyezése 
és továbbfejlesztése. Zsigmond imája olvasva is megható. 
Az emlékbeszédet pedig különösen az adatokban való 
gazdagság teszi becsessé, annyival is inkább, mert Szabó 
esperes, mint boldogult jelesünk egykori tanítványa, a 
mesterére vonatkozó száraz adatokba közvetlen tapasz-
talatai folytán életet is tud önteni. 
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Válogatott magyar kath. egyházi beszédek gyűj-
teménye. Szerkesztette és kiadta Dr. Pátlcai (Seidel) Pál, 
pátkai plébánus. i-ső kötet, XII + 192 lap. Ára 1 frt. 
Kapható szerzőnél. Ezen gyűjtemény különösen iro-
dalomtörténeti szempontból figyelemre méltó. Szerző 
ugyanis a legjelesebb kath. egyházi szónokok beszédeit 
gyűjtötte össze, s minden beszéd előtt az illető szerzők 
életrajzát és irói jellemrajzát adja röviden. Hogy a be-
szédek kiválasztása mennyiben sikerült neki, azt a szak-
értők fogják megítélni. De akár volt szerencsés a mű-
vek kiszemelésében, akár nem: már magában egy ilyen 
gyűjteménynek eszméjével szolgálatot tett a kath. 
egyházi irodalomnak. Ha neki nem sikerűit volna ez 
eszmét jól és helyesen megvalósítani: próbálkozzék meg 
vele más, hát ha másnak jobban sikerűi. A most meg-
jelent i-ső füzetben a következő egyházi szónokok van-
nak egy-egy prédikációval képviselve : Lonovics ér-
sek, Huszár Károly, Majer József kanonok, Pázmány 
Péter, Szabó János, Fogarassy Mihály püspök, Páskuj 
Lajos, Weinhofer József, Szülik József, Dr. Kanyurszky 
György, Répásy János, Szepessy Alajos, Dr. Pellet Ödön, 
Zádori Ev. János, Vajda Sámuel, Kazaly Imre, Alexo-
vics Bazil ; a függelékben : Schell Antal, Házy Alajos és 
Dr. Bertha János. 

A „Gyakorlati Bibliamagyarázatok4, e derék gya-
korlati szakfolyóirat, most megjelent 4-dik füzetével be-
fejezte első évi pályafutását. A jövő évben tetemesen 
megnagyobbítva, minden két hónapban 4 és fél, ked-
vező pártoltatás esetében pedig 5 nagy ívre terjedő fü-
zetben fog megjelenni. Az előfizetési díj egész évre 4 
frt. Az előfizetési pénzek Garzó Gyula szerkesztőhöz 
Békés-Gyomára küldendők. Ajánljuk e vállalatot a lel-
kész urak figyelmébe. 

Az irvaolvasás tanitásmódja. Fölbontó-összekötő 
modorban, az összekötő rész meghatározott kezelésével. 
Gyakorlat nyomán irta Erdó'sy Kornélia. Nagy-Kanizsa. 
Ára 40 kr. Az irvaolvasásnak analytikus synthetikus 
módszerben való tanítását sürgeti szerző fennebbi mun-
kájában s miután az irvaolvasás tanításának történeti fej-
lődését röviden előadja, részletes utasításokat ád az em-
lített módszer keresztülvitelére nézve. Hogy szerző már 
tíz év óta foglalkozik a gyakorlati tanítással, utasításai-
nak értékét ez mindenesetre fokozza. Különben, hogy 
mennyit érnek azok, azt a tanítók fogják legjobban és 
legalaposabban megítélhetni. 

A dunamelléki ref. egyházkerület kiadásában s 
Kókai Lajos bizományában Budapesten megjelentek: 
Keresztyén hittan. A ref. elemi iskolák IV. osztálya szá-
mára. Irta Filó Lajos. Egyháztörténelem a népiskolák 
IV. osztalya számára. Irta Bocsor Lajos lelkész. Áruk 
kötve külön-külön 20 kr. 

Kérelem. Tisztelettel kérem mindazokat, kiknél 
ujabb egyházi dolgozataimra aláírási ívek vannak, azok-
nak e hó végéig Miskolcra, Ferenci B. kiadó úrhoz 
leendő beküldésére, hogy a nyomtatandó példányok 
számával tisztában lehessünk s a művek kiadását meg-

kezdhessük. T.-Nánán, 1881. okt. 20. Gyöngyösy Sámuel, 
ref. lelkész. 

Uj zenemű. Táborszky és Parsch kiadásában meg-
jelent: Zengő bokor. (1. Selymes Panna. 2. Szeretni 3. 
Gyászba borúit. 4. Hét utca van a mi falunkban. 5. A 
bíróval. 6. A rózsának tövise van.) Énekhangra zongo-
rakísérettel szerzé Szentirmay Elemér. Ara 1 frt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. A pápai ref. egyház, melynek 

több évről átvizsgalatlanul hevert számadásai miatt, nem 
rég oly élénk polémia folyt e lapban, — mint levelezőnk 
irja, — folyó évi október hó 23-ik napján avatta be hi-
vatalába újonnan választott gondnokát, Tóth Lajos urat, 
a néhai Tóth Ferenc superintendensnek, folytonosan 
köztisztelet- és bizalom karolta örökösét, ki egykoron 
híven szolgálta a dunántúli ref. egyházkerületet; a pa-
pai ref. főiskola történetében nevezetes alkalmakból té-
nyezőképen szerepelt; a pápai ref. e. megye közéletébe 
jelentékeny részvéttel befolyt, most pedig, midőn mások 
talán nyugalom után sóvárognak, érdemeit azzal tetőzte, 
hogy egyháza ügyeinek, munkásságát habár sok ké-
rés után, felajánlotta. E választást a pápai egyház tör-
ténetének könyvébe örömmel jegyzi fel az egész gyü-
lekezet. — Rákos-Palotán, mint nekünk írják, Kolben-
hayer ev. lelkész édes atyja, Kolbenhayer Mihály, 48 
évig tanitó, jelenleg már nyugalomban levő aggastyati, 
gyermekei és unokái körében okt. 20-án ünnepelte 
meg 80-dik születésnapját. Az isten tartsa meg még 
sokáig jó egészségben az érdemes aggastyánt 1 

* Az esztergomi ref. egyház, mint egy ottani 
barátunk irja, körülbelől 200 tagból áll, akiknek kilenc 
tizedrésze nagyon szegény ember. Az egyház legnélkü-
lözhetlenebb szükségleteinek fedezését valami 20-an, a 
módosabbak vállalták magukra, mert egyelőre nem 
látszott tanácsosnak egyházi adó kivetésével elriasztani, 
a még ezután csatlakozandó híveket. A kis gyülekezet 
gondnoka, Burián Pál, valamint a presbyterium, legko-
zelébb országos gyűjtést szándékoznak indítani, hogy 
anyagilag biztosítsák egyházuk jövőjét. 

* A német protestáns egyházat súlyos veszteség 
érte Bluntschli János Gáspárnak közelébb bekövetkezett 
halálában. A megboldcgúlt a német protestáns-egyletnek, 
valamint a bádeni egyházi főtanácsnak elnöke volt. 
Ezenkívül egyházának tollával is sok kiváló szolgálatot 
tett. Az ő érdemei nemcsak a tudomány terén, amely-
nek egyik kitűnősége volt, hanem az egyház körében 
is elévülhetetlenek. Német protestáns testvéreink fájdal-
mában, melyet a jeles férfiú elhunyta felett éreznek, mi 
is teljes szívünkből osztozkodunk. Legyen áldás emlé-
kezetén ! 

* A fővárosi unitárius egyháznak körülbelől 800 
tagja van, kik közül körülbelől 200-an a fővárosban, a 
többiek a vidéken laknak. 
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* A kishonti ev. esperesség köréből Lőrincsék 
János esperes ur irja nekünk, hogy a ritka magas kort 
ért, s mult tavaszszal elhalálozott özvegy Steinlein Saa-
lenstein Zsuzsanna grófnő kegyes hagyatékából, a ne-
vezett esperességnek három egyháza részesült. Egyház-
Maróthnak ugyanis, a hova a boldogult mint szemerédi 
lakos egyházilag tartozott, ezer frt egyházi- s ezer frt 
iskolai célokra jutott; úgyszintén Százdnak és Teszér-
nek, a hol a grófnőnek birtoka volt, az elsőnek ezer 
frt egyházi- s ezer frt iskolai célokra, az utóbbinak pe-
dig, t. i. Teszérnek, 800 frt egyházi- s ezer frt iskolai 
célokra. E szerint a nevezett három egyháznak össze-
sen 5800 o. é. frt lett higyományilag az örökösök ál-
tal kifizetve; nemkülönben a selmeci kerületi iskola 
számára szokásos évi segély továbbra is biztosíttatott. 
Legközelebb pedig gróf Steinlein Saalenstein Ottó, a 
boldogultnak nemesen érző fia, az esperességi pap-ta-
nári özvegy-árva-intézetnek, édes anyja által még 1835-
ben tett 80 p. frtos alapítványát 200 o. é. frtig kiegé-
szítette s a régi 80 p. frtos öt percentes kötelezvényt 
egy ujabb 200 o. é. frtos hat percentes kötelezvénynyel 
kicserélte. Ha földi javakkal megáldott hitsorsosaink 
ez áldott lelkű Tabithának példáját követnék, akkor 
az evangyéliomi hitélet megteremné a szeretet ama 
gyümölcseit, melyek egyesek boldogítására s Isten or-
szágának felvirágzására nélkülözhetlenek. 

* Az esztergomi első ref. istenitiszteletről Széki 
Aladár ottani h. lelkész ur a következőkben értesít ben-
nünket : A folyó évi augusztus hó 15 ikén alakult esz-
tergomi ev. ref. egyháznak örömünnepe volt f. hó 16-
ikán. Örömünnepe, mert e napon tartá meg legelső isteni-
tiszteletét, fölvilágosodott szellemű alispánunk, Krup-
lanic Kálmán ur szíves engedélye folytán a megye-
ház nagytermében. Vallásos örömtől dobogó kebel-
lel gyülekeztek össze egyházunk tagjai 10 órára, s mi-
dőn a terembe léptünk, a nagysápi gyülekezet ének-
kara, derék tanitója, Borsos ur vezetése alatt, elkezdé 
a vasárnapi szokásos felállót: „Szent Isten noha néked / 
majd ezután a 37-ik dicséretet is elénekelvén, nem is 
kell leírnom az érzést, melyet hiába is akarnék pa-
pirosra tenni, mely áthatotta egész valónkat, midőn a 
katholicizmus főfészkében először zendűlt meg protes-
táns ének. Az éneklés után a tatai egyházmegye 
buzgó esperese, Páli Lajos ur, az ur szent aszta-
lához lépve, megható ima után felvevé a szent igét 
Máté. XXVIII. 5. és 6. v. felett: „Ti ne féljetek, mert jól 
tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen 
itt ; mert feltámadott.* Vallásos lelkesedéstől áthatott 
ékesszólása elragadott bennünket. A közönségnek az 
istenitisztelet végeztével az úri szent vacsora szolgálta-
tott ki. A szertartási beszédet Gegus Nándor pilisma-
róthi lelkész ur mondotta, szintén igen szépen előadva ; 
ezután kiszolgáltatott az urnák szent vacsorája, melyben 
körülbelől 50-en vettünk részt. Végül a 75. dics. 3. 4. 5. ver-
seinek eléneklése zárta be a megható ünnepélyt. Az egész 
ünnepélyt a másvallásuak is mindvégig a legnagyobb figye-

lemmel s érdeklődéssel hallgatták. Mi pedig, kik e magyar 
Rómában a legelső reformált istenitiszteleten jelen lehet-
tünk, boldogoknak érezzük magunkat, s kérjük szívünk 
őszinte imájával a Mindenhatót, hogy elkezdett mun-
kánkat segítse, hogy minél hamarább felépíthessük az 
Ö szent házát, hol nekünk lakozni oly jó s oly boldo-
gító. Titeket is kérünk kedves atyánkfiai, kik ez egy-
szerű sorainkat olvassátok, hogy majd rövid időn kezei-
tekhez menendő alázatos kérő leveleinket fogadjátok 
testvéri őszinte szeretettel, s velünk kezet fogva, nagy 
munkánkban segítsetek, jól tudván, hogy a szíves aján-
dékozás kedves Isten előtt. Az Ur áldása rajtunk 1 

* Adalék az illetéktelen keresztelések ügyéhez. 
Márkus Imre lajoskomáromi ref. lelkész ur irja nekünk 
a következőket: Annak illusztrálására, hogy a róm. 
kath. papság véleménye mennyire egyez a királyi táb-
lának a soproni esetben hozott ítéletével: e lap olvasói-
nak egy érdekes példával szolgálhatok. Az eset, — mely 
ezelőtt 20 évvel történt, de a mely azért a mai viszo-
nyokra is vet némi világot, — a következő : A jövő 
évi sorozás alá esendő ifjak névjegyzékét elkészítvén, 
illető helyére juttattam. Azonban a községi jegyző ur 
azon megjegyzéssel hozza vissza, miszerint egy és ugyan-
azon ifjút, a kit én kiírtam, a róm. kath. lelkész ur is 
kiirt. Felütöm az anyakönyvet, látom, hogy vegyes házas-
ságból született, az apa református s a gyermek itt keresz-
teltetvén, minden megjegyzés nélkül van a ref. anya-
könyvbe bevezetve. Ekkor megyünk a plébános úrhoz, 
ott is megnézendő az anyakönyvet, és ott ugyanazon 
szülött a következő megjegyzés kíséretében van beje-
gyezve : „Vegyes házasságból született, de a bába fon-
dorkodasa folytán a réformátusoknál kereszteltetett; az 
apa térítvény mellett esküdvén meg, visszaköveteltetett; 
mikor az anya avatásra jött, gyermeke bekoveteltetvén, 
meghagyatott neki, hogy gyermeke a római szent egy-
házban nevelendő és ez okból feltételesen meg is keresz-
teltetett.4 És így a gyermek kétszer kereszteltetett 
meg, először jogos, illetékes lelkésze, a református, 
másodszor pedig a róm. katholikus altal. Az anya-
könyvbe is mindkét helyen bevezettetett. Ha már most 
a keresztelés nem jelenti e vagy ama felekezetbe való 
felvételt: mi szüksége volt mégis az akkori lajoskomá-
romi plébánosnak — bár illetéktelenül — a kisdedet 
újra megkeresztelni és saját anyakönyvébe bevezetni? 
De persze még akkor nem volt meg az 53. §. s nem 
volt rá szüksége a klérusnak, hogy kibúvó ajtót keressen. 

* Gyászhirek. Sámi László, a kolozsvári réf. kol-
légiumban kevés félbeszakítással 35 éven át a magyar-
és egyetemes történelem tanára f. hó 23-kán esti 
órakor szívszélhűdés következtében elhunyt. Az ő ha-
lála nemcsak a prot. egyházra és tanügyre, hanem ál-
talában az egész társadalomra nézve igen nagy csapás. 
Hogy mit vesztettünk benne mi protestánsok s mit 
vesztett benne a magyar társadalom, azt azok tudhat-
ják legjobban, akik hozzá közel álltak. A kolozsvári 
kollégium gondnokai és tanári kara hozzánk beküldött 
gyászjelentésükben megható szavakban adnak kifejezést 
fájdalmuknak. De azt hisszük, a közvéleménynek és a 
közérzületnek ád kifejezést egyik legjobb, legbennsőbb 
barátja, Teleki Sándor ezredes is, midőn igy ir róla: 
„Teremtője s terjesztője voltál a nagy eszméknek, gon-
dolatoknak, elveknek, tetteknek; tanitád az erényt s a 
polgárnak hűségét, a hősöknek tetteit s a martyrok 
kínos halálát; pellengérre állitád a bűnt, s megkoszo-
rúztad az érdemet; magyaráztad, miképen kell szeretni 
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a hazát, szenvedni, s ha kell, meghalni érte. Nem vál-
toztál soha. S a mint tanitád, azonképen cselekedtél. 
Irigyed volt elég, ellenséged senki; jóságodon megtört 
a gyűlölet, igazságodon az üldözés; a ki ismert, szere-
tett, barátid becsültek, tanítványaid hálával emlékeznek 
rád. Jóságod tiltá rólad roszat mondani ; békével hal-
hattál meg, s könnyű feletted a föld. Szegénynek szü-
lettél, s gazdagon éltél; igényeid nem csaptak túl a 
határon, csak jótékonyságodban voltál pazar ; magadtól 
elvonva enyhítéd a nyomort; hű férj, áldott apa ; gyű-
léseken tanácsadó, közéletben nagy jellem ; társas kör-
ben oktatva mulattató, mindig és mindenben bölcs. Is-
ten veled, minta-ember! * Temetése nagy részvét mel-
lett ment végbe Kolozsvártt. A város színe-java, a 
polgárság, — melynek körében a megboldogult rend-
kívül népszerű ember volt, ugy hogy orsz. képviselőnek 
is többször meg akarták választani, — tömegesen je-
lent meg. A halottas háznál Szász Gerő, a sírnál He-
gedűs István, a megboldogult kartársa, tartottak beszé-
det. A koszorúk árából, mely eddigelé 600 frtnál többre 
megy, történelmi pályakérdésre alapot létesítenek az ő 
nevére a kolozsvári kollégiumban. — Gadl Antal, alsó-
zsolcai (borsodmegyei) ref. tanitó f. hó 18-án elhunyt. 
A boldogult 30 évig működött a nevezett községben 
mint tanitó. Közszeretetben és tiszteletben állott. Te-
metése 20-kán ment végbe. A háznál Apostol Berta-
lan ónodi segédlelkész mondott imát, a temetőben pe-
dig egykori tanítványa, Bódogh Tamás bocsi segédlel-
kész búcsúzott el tőle. A gyászszertartást emelte négy 
tanítónak összhangzatos éneke. Béke legyen a megbol-
dogult derék tanitó hamvain ! 

* Szerkesztői mondanivalók. A bányakerületi 
közgyűlésről hogy az ígért tudósítást nem közölhet-
jük, ennek nem mi vagyunk okai. Ezt magunk 
mentségeűl jónak láttuk köztudomásra hozni. — B. K. 
tanító. Nem a nyilvánosság elé való. Panaszával tessék az 
illetékes hatósághoz fordúlni. Ha hírlapi úton akarna or-
voslást keresni: amellett, hogy célját semmiesetre sem 
érné el, esetleg egy, nem — amint ön gondolja — „ ér-
dekes, * hanem inkább a közönségre nézve felette kelle-
metlen, személyeskedő vitát provokálna. A jókívána-
tokért fogadja köszönetünket. 

Nyílt tér.*) 

Rövid válasz a hosszú merengésre. 
Roma locuta est. A tekeházi „nagy pap®, a gróf 

Teleki-család volt „udvari papja*, „Ügocsa dísze®, a „min-
denből kitűnő osztályzattal bíró® egyén elmondá egy 
szuszra minden volt és leendő bajait „urbi et orbi® ; mert 
baja lesz, míg belőle egy darab lesz, ha debreceni pap-
nak hívnák is meg. S még tűrhető lenne, ha csak panasz-
kodnék ; de panasza közben mint egy „csengeri botos®, 
kegyetlen kedvére elpáholja szegény traktusunkat, sze-
retve tisztelt esperesünket, és a „recept-irót®, szegény 
fejemet. 

Pedig az a ractus, mely a sértegető urai Ti-
vadarból Tekeházára s onnan, — a mint mondja — 
Csepébe, — a hol ugyan tudtommal soha sem lakott, 
— rendelte, az a tractus — mondom — már mai nap-

*) Ezen rovat alatt közlöttekért a szerkesztő felelősséget nem 
vállal magára. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tutajdonos : I D r . B s t l l s t g r i ^ E ó r . 

ság nincs capita et membra; egynek kivételével le-
szálltak az élet színpadáról. Hejh ! ha élne az az esperes, 
kit holta után rugdos a tekeházi „nagy prókátor* : 
majd megfelelne az magáért és az igazságért. De a jelen-
legi traktus csaknem merőben ismeretlen az említett 
nagy bajokkal, mert hiszen elég dolgot ád N. M. jelen-
ben is az egyh. megyének, így gondolkozván alkalma-
sint : talán stante pede szét kellene oszolni az e. m. 
gyűlésnek, ha egy kis dolgot nem adnánk neki. Valóban 
egy gyűlésen csak egy folyamodványa tisztelt N. M.-nek 
fehér holló. Tehát mivel de mortuis bene, aut nihil: jö-
vőre ezt a recipét adom önnek : ne bántsd a múltért a 
jelenlegi traktust, mert minden bajnak az az oka, hogy 
Tivadart, hol — mint önmaga mondja — egy kis bir-
tokocskája van, el kellett hagynia. És ennek nem a 
jelenlegi traktus az oka. Ennyit a traktusról. 

Hát a mi szelíd esperesünk mit vétett oly nagyot 
Nagy Menyhért ellen, hogy reá, mint ebre, bottal megy. 
Azt mondja ön egy helyén polémiájának, — mert ki-
nek volna kedve ily szorgos időben, midőn a zsinat a-
kapu előtt, minden sértegetésére felelni, — hogy „az 
esperes, üldözői sorába vezérnek állott.* Hat oly rövidre 
zsugorodott hírhedt emlékező tehetsége, miszerint nem 
tud, vagy nem akar visszaemlékezni arra a nem rég 
mult időre, midőn bajai orvoslása végett épen Doktor 
J. esperes urat, mint a kiben egyedül bízik, kérte a püs-
pök úrtól kiküldetni ? Lássa, lássa 1 Ehez nem kell kom-
mentár ; s így hát nem áll, hogy honores mutant móres. 

A mi szegény recept-irogató voltomat illeti, hát 
megmondja N. M. a világnak, hogy én olykor-olykor a 
„Máramaros*-ban megemlékeztem ugy per tangentem 
Tekeházáról is, mondván : a tekeházi tengeri kígyó — 
t. i. az örökös zsurlódás — újra megmozdult; vagy, mint 
épen a tavaszi gyűlésről szóló tudósításomban, N. M. 
államsegélyért való folyamodványára vagy milyére, mely-
ben a több gúnyos szavak közt így szól: ,az ócska te-
mető (melyet a Tisza elhordott) legyen a traktusé®, 
ezt irom : „egy lelkész 67 évére hivatkozva oly hangon 
kezd traktusával szemközt beszélni, milyet b. e. apja 
87 éves korában sem engedett magának.® Hát itt ki 
részén áll az igazság ? 

A mi pedig családi és egyéni jellememet illeti, an-
nak megbírálása nem bízatik N. M.-re. Én — nem dicsek-
vésből, hanem kényszerültségből mondom ezeket — 31 
éves papságom alatt 1850-től máig e. m. levéltárnok, 
1858—68-ig isk. felügyelő, utolján főfelügyelő, ugyancsak 
1858—70-ig al-, majd főjegyző, továbbá gyámbizottmá-
nyi elnök, számvevő, tanácsbiró voltam és vagyok. Hi-
vatalos ügyekben való eljárásaimról eléggé tanúskod-
nak az e. m. jegyzőkönyvek. 

Ily fontos hivatalokat kétes jellemű emberre nem 
szoktak bízni, uram 1 tehát hátrább 

Azt gondolhatná a t. olvasó közönség, hogy ez a 
mi traktusunk esperese s tanácsbírái valami hatalmas 
boszúállókból s egyeseket üldözőkből áll, s hogy a töb-
bek közt N. M.-et tűzte ki vérboszúja céltáblájául. 

Ne higyjék, uraim ! Egy haja szála sem görbül meg 
N. M.-nek; mert hiszen ha meghívja őt bármely egyház, 
odamehet. Talán minket is reguláznak a fennálló törvé-
nyek? De épen az a baja az illetőnek, hogy nincs semmi 
baja Gyermekei már szárnyokra bocsátvák : hát mi a 
baja? Én megsúgom neki: a Rechthaberei! 

Isten velünk 1 Ezzel a polémiát végkép berekesztem. 
Bikky Ferenc, 

ref. lelkész. 

D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök 
lejárt, annak megújítására felkéretnek. 

ZSINATI TUDÓSÍTÁS. 
— Saját levelezőnktől, gyorsírói jegyzetek alapján. — 

Komor, borongós őszi időben indultunk útnak 
októb. 29-én, Debrecenbe, hogy ott a reformált egy-
háznak száz -év óta nem látott közzsinatában résztve-
gyünk. Az őszi permetegtől átfázott testünkön azonban 
jótékony melegség terjedt szét, midőn Cegléden a 
dunántúli s dunamelléki superintendentiák zsinatra siető 
képviselőivel találkoztunk. Amazok a roskatag testben 
ifjú lelkű püspökükkel Papp Gáborral élükön, vidáman 
mentek mint a biztos diadalra rohanó sereg ; emezeknél 
hiába kerestük az erélyes főpásztor alakját, hiányzott 
az; a mi a csapat kedélyhangulatán is észrevehető volt. 

Jól esett belevegyülnünk e közös cél felé törekvő 
seregbe, melynek örege s fiatalja égni látszott ama 
vágytól, hogy mihamarabb segíthessen reformált Sionunk 
százados baján, oly alkotmányt dolgozva ki számára, 
melynek védpajzsa alatt egyház és iskola felvirágozzék, 
a tudomány és jó erkölcs fejlődjék, megszilárduljon. 

Püspök-Ladányban találkoztunk, a szintén püspö-
kükkel, Nagy Péterrel élükön jövő erdélyiekkel. A fele 
zsinat együvé szorult az ily tömeget alkalmasint rit-
kán látó étkező helyiségbe. 

A szellemes társaságban, a minővel vasúton rit-
kán hoz össze a sors, a zsinaton előfordulható egyes 
kérdések felől beszélgetve oly sebesen repült az idő, 
hogy alig vettük észre az unalmas, egyhangú alföldi ró-
nát : már is rendeltetésünk helyére érkeztünk 

Az indóháznál az egybesereglett nagyszámú vá-
rosi népség s főiskolai fiatalság fogadta az érkezőket. 
A szokásos üdvözlő beszéd a kellemetlen idő miatt el-
maradt ugyan, de a város főjegyzője Pap Ferenc s a 
városi főkapitány Sápi Sámuel előzékeny fogadtatásban 
részesítettek bennünket s készségesen osztották ki kö-

zöttünk szállásjegyeinket, mely szállásokat a városi kö-
zönség s hatóság szívességéből ingyen élvezzük. Majd 
a kirendelt nagyszámú fogatokhoz kalauzolva, elszállít-
tattak kit-kit a díszesen fellobogózott utcákon oda, a 
hova kezében levő lakjegye szólt. 

Délután 5 órakor az előre megállapított tervezet 
szerint a főiskola zsinati helyiségül berendezett díszter-
mébe gyülekeztünk össze, hol az egyház s város nevé-
ben Révész Bálint püspök üdvözölte a megjelenteket. 
Kiemelte beszédében, hogy a város mennyire örvend 
ama szerencsének, hogy a zsinatot keblébe fogadhatja 
s hogy az egyház felvirágzására hozandó üdvös törvé-
nyek bölcsejéül szolgálhat. A debreceni ref. egyház és 
város szeretettel fogadja vendégeiül a zsinat tagjait s csak 
azt kéri, hogy a szeretetet rokonszenvükkel s bizodal-
mukkal viszonozzák. 

Az üdvözlő szavak elhangzása után eszmecsere 
indúlt meg a felett, mi módon ismerkedhetnének meg 
egymással legkönnyebben a zsinat tagjai. Utóvégre is 
azt találták legcélszerűbbnek, ha a névsor felolvastatik 
s felállással és jelenlétének kinyilatkoztatásával mutatja 
be mindenki magát. Erre Tóth Sámuel debreceni tanár 
felolvasta a zsinati tagok neveit s ekként rövid idő 
alatt, habár futólag is, megismerkedtünk azokkal a fér-
fiakkal, a kikre az egyház a maga szervezésének dicső, 
de nehéz munkáját bízta. Jól esett hallanunk e nevek 
közt jelesebb protestáns férfiainkat, a melyeknek olvas-
takor az üdvözlő éljen örömmel hangzott fel. 

A következő nap vasárnap levén, ki-ki templomba 
ment és pedig tetszése szerint oda, a hova akart. Én 
a híres nagytemplomba mentem, a hol az agg kora 
dacára még mindig kitűnő szónok, Könyves Tóth Mihály 
tartott, a zsinat fontosságáról s teendőiről szóló igen 
talpraesett alkalmi beszédet. A beszéd s előadás méltó 
volt a szónok hírnevéhez s szinte sajnálta az ember, 
hogy tovább is nem részesülhetett az általa nyújtott 
ritka szellemi élvezetben s lelki épülésben. 

Templom után előtanácskozásra a gyűlésterembe 
mentünk. Itt Báró Vay Miklós a tiszáninneni kerület 
főgondnoka s Nagy Péter erdélyi püspök kettős korel-

S 9 



1409 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 14-10 

nöksége alatt nyílt meg a tanácskozás. Mindenekelőtt 
Báró Vay szívélyes üdvözlő beszédet tart a megjelen-
tekhez és azután Török Pál, a dnnamelléki superinten-
dentia püspökének a zsinat megalakulása előtt felolvas 
tatni óhajtott levelét adja át Tóth Sámuelnek felolvasás 
végett. Az agg főpap levele így hangzik : 

, Nagyméltóságú Báró, zsinati Elnök Ur, kegyelmes 
uram I Azon nyilatkozatok után, melyeket a jelen zsinat 
iránt négy év folytán tettem, reám nézve erkölcsi lehet-
lenséggé vált a zsinatban résztvennem. Annyival in-
kább, mert a törvényjavaslat szerint nekem, mint hiva-
talra nézve legidősb superintendensnek, a zsinaton egyik 
elnöknek is kellene lennem. Ez állapot a sors részéről 
irányomban oly irónia lenne, melyet el nem fogadhatok. 
Mint alkotmányos polgár és egyháztag meghódoltam 
a többség akaratának s bevégzett tény után tovább 
nem ellenkeztem; de alkotmányos meghódolásom, ugy 
vélem, nem terjedhet odáig, miszerint tevőleges részt 
vegyek oly munkálatban, melyet sokszorosan kifogásol-
tam. Ezen elhatározásom s nyilatkozatom nem jelent 
lemondást vagy visszavonulást a munkálkodástól egyhá-
zunk érdekében, melyet holtomig tehetségemhez képest 
buzgón munkálni meg nem szűnök. Mihelyt a jelen vi-
szonyok változtak s számomra is megnyíland a pálya-
tér, ott leszek a hű munkások között. Méltóztassék Ex-
cellentiád, mint zsinati elnök, ezen alázatos jelentése-
met tudomásul venni, s minthogy ez nem zsinati tárgy, 
ezt egyedül az előző értekezleten, a zsinati egyházi el-
nök kijelölése alkalmával említeni meg. Többire áldás-
kívánattal Nagyméltóságod élete s működésére, nagy-
becsű kegyeibe ajánlottan, teljes tisztelettel maradok 
Excellentiádnak, Budapest, okt. 28-án 1881., alázatos szol-
gája Török Pál, superintendens.* 

A püspök ur fennebb közlött levele leverőleg ha-
tott a zsinatra, de főleg a dunamelléki superintendentia 
képviselőire. Mindenki óhajtotta volna, hogy a püspök 
ur túltéve magát minden lelkiismereti küzdelmeken, vett 
volna részt a zsinatban, melyet, ha nem helyeselt is, de 
tapintatos elnöki vezetésével célja elérésében nagyban elő-
segíthetett volna. Török Pál, helyetteséül a gyűlés tarta-
mára Fördős Lajos legidősb dunamelléki esperest rendelte. 

Majd az októb. 31-iki ünnepélyes megnyitás s 
azután a zsinat megalakulásának kérdései kerültek szóba. 
9 órakor a zsinati helyiségből vonúlnak a képviselők a 
nagytemplomba s ott kijelölt és egymástól elkülönzött 
helyeikre ülnek egyfelől a világiak, másfelől az egy-
háziak. 

Istenitisztelet után a képviselők megint a zsinat 
helyiségeibe vonúlnak, melybe hogy a messze vidékről, a 
Tolna, Baranya, Somogy, Vas, Szatmár, Ung stbből 
jött s az ünnepélyben résztvenni óhajtó vendégek is be-
férjenek, ez alkalomra asztalok nélkül csakis székek he-
lyeztettek el. Valóban örvendetes az az érdeklődés, me-
lyet a zsinat iránt a papság tanúsít; messze vidékről 
sereglettek össze és pedig annyian, hogy Czelder zsina-

tán mintegy 100-an vettek részt, holott a zsinati tagok 
közül alig volt közöttük kettő-három. 

A ház megalakulhatásáig korjegyzőkre levén szük-
ség, kitűnt, hogy a világiak közül e szerencse —• a fia-
talságot értem — György Endre s Molnár Béla urak-
nak jutott; az egyházi atyák legitjabbjai pedig Lukács 
Ödön és Sylvester Domokos esperesek. 

A rendes jegyzők kijelölésére, hogy a szavazatok 
nagyon szét ne oszoljanak, minden superintendentiából 
egy egyházi s egy világi képviselő küldetett ki, a kik a 
következő 3 világi s 3 egyházi egyént tűzték ki meg-
választandókúl: a dunántúlról Véghely Dezső alispán, 
a dunamellékről Baksay Sándor esperes, a tiszántúlról 
Tóth Sámuel theol. tanár, Ritóok Zsigmond segédgond-
nok, a tiszáninnenről Mitrovics Gyula theol. tanár, s Er-
délyből Szász Béla egyetemi tanár. Azonban senkinek 
sincs lekötve szavazati joga ; ha ezek helyett mást óhajt, 
szavazhat arra is. 

Gyűlés után a zsinati képviselők testületileg men-
tek tisztelegni szeretett s tisztelt világi elnökükhöz B. 
Vay Miklóshoz, a kinek a város nagyszerűen épen 
azokat a termeket rendezte be, a hol egykor hazánk 
nagynevű kormányzójának szállása volt. A szívélyes fogad-
tatás után ugyanígy tisztelegtek Gr. Degenfeld Imrénél, 
a tiszántúli kerület főgondnokánál, Nagy Péter erdélyi 
püspöknél, ki mint Török után hivatalára nézve leg-
idősb püspök, a zsinat egyházi elnöke, s Révész Bálint 
debreceni püspöknél. Mindenütt a legnyájasabban s sze-
retetreméltó előzékenységgel fogadtattak. 

Okt. 31-én felgyülekeztek a zsinati képviselők az 
ülésterembe, s onnét a harangok zúgása közt a vilá-
giak nagyrésze díszmagyarban, az egyháziak papi 
öltözetben, palástosan, párosával vonúltak a nagytemp-
lomba. A papi székeket Révész Bálint, Nagy Péter, 
Papp Gábor, Kun Bertalan püspökök s az ünnepi szó-
nok Fejes István sátoraljaújhelyi lelkész foglalták el; a 
világi zsinati tagok a szószékkel szemben, az egyháziak 
az attól balra eső keresztszékekben foglaltak helyet; de 
sokan az úrasztala köré rakott székekre szorúltak, oly 
zsúfolásig megtelt a templom a vidékről, még pedig 
Somogytól Szatmárig s Bácstól Vasig terjedő vidékről 
besereglett nagyszámú érdeklődő közönséggel s a hely-
beli egyház tagjaival, ugy hogy még az úri nőközön-
ség nagyrésze is a karzatra szorúlt. 

A Jövel Szent Lélek Úr Isten magasztos ének 
elzengése után, melyben az egész közönség buzgón 
résztvett, Nagy Péter püspök ment fel a szószékbe s 
remek imában kérte az ég urát, adná áldását a zsinat 
működésére, melytől nemcsak egyházunk, de egyúttal 
szeretett hazánk felvirágzását is várjuk. Áldást kért a 
királyi Felségre, hazánk szeretett Nagy Asszonyára, 
felséges királynénkra, a trónörökös párra, a haza kor-
mányára, lakosaira, minden egyházfelekezetre, mely ve-
lünk együtt az Isten országának terjesztésére működik 
közre. « 

Az ima végeztével a főiskolai énekkar öszhangza-
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tos és valóban szép éneke közben az ünnepi szónok 
ment fel a szószékbe, s majdnem egy egész óráig tartó 
beszédet tartott Korinth. II. 10. r. 4. 5. versei alapján. 
Azután ismét az énekkar szólalt meg, majd a köz-
ének alatt kivonult a közönség a templomból s a zsi-
nati terem földszintjét s karzatait töltötte meg. 

Vay báró díszmagyarban, a Szent István-rend nagy-
szalagjaval s csillagával mellén az elnöki székhez lépve 
üdvözölte az egybegyűlteket, de egyelőre még nem mint 
zsinatot, mert hogy zsinattá legyenek, még ahoz elébb 
a háznak meg kell alakulnia. E végből mindenekelőtt 
egyházi elnökre volt szükség. E méltóság, a zsinati 
szabályzat értelmében Török Pál dunamelléki püspököt 
illetné meg, mint a ki hivatali idejénél togva a legidősb 
superintendens. Azonban ő, mint már tegnap felolvasott 
leveléből magán úton tudomásunkra jutott, most pe-
dig hivatalosan is jelentetett, a zsinaton nem óhajtván 
résztvenni, az egyházi elnökség ennélfogva Nagy Péter 
erdélyi püspököt illeti meg, mint a ki hivatali idősbsé-
gére nézve Török P. után következik. Felkéri ennélfogva 
elnök Nagy Péter püspököt az egyházi elnöki szék 
elfoglalására. 

Nagy Péter rövid beszédet tartott, mielőtt az el-
nöki emelvényre lépett volna. Kiemelte ebben, hogy 
helyzetének fontosságát, s erőinek gyengeségét érezve, 
csak úgy remélheti, hogy a ránéző feladatnak megfe-
lelni bír, ha a zsinati íagok pártfogásában részesül. 
Ajánlja tehát magát a tagok bizodalmába s szeretetébe 
s ezzel az elnöki széket elfoglalta. 

Az elnökség betöltése után a korjegyzők is elfog-
lalták helyeiket, mire a megbízó levelek beadása követ-
kezett. Kitűnt ebből, hogy a megjelent s megbízó le-
veleiket beadott képviselők száma 89, hozzávévén ehez 
a püspököket s főgondnokokat, a kik a gyűlésnek 
hivataluknál fogva tagjai, a megjelent zsinati tagok ösz-
szes száma 97 ; ennélfogva többen levén jelen az összes 
tagok felénél, a zsinatot megalakultnak jelentette ki az 
elnök, s felhívta a tagokat, hogy a rendes jegyzőkre s 
haznagyra adják be szavazó jegyeiket. A szavazás fo-
lyamára felfüggesztetett az ülés. 

Lefolyván a szavazás s a kiküldött bizottság a 
szavazatokat összeszámolván, az újra megnyitott ülésben 
kihirdette az elnök az eredményt, mely szerint jegy-
zőkké választattak az egyháziak közül Baksay Sándor, 
Mitrovics Gyula s Tóth Sámuel, a világiak közül pedig 
Véghely Dezső, Szász Béla és Ritóók Zsigmond, ház-
nagygya pedig egyhangúlag Joó István. 

Az ülés befejezte előtt a gyűlésnek azt adja tud-
tára az elnök, hogy miután Tisza Kálmán miniszterel-
nök hivatalánál fogva gátolva van a zsinaton való 
résztvehetésben, helyetteséül a dunántúli superinten-
dentia Beöthy Zsigmondot választotta meg. Török Pált 
pedig, a dunamelléki superintendentia küldötteinek meg-
egyezése következtében Fördős Lajos, mint legidősb es-
peres fogja helyettesíteni. S ezzel a napi teendők be-
fejeztetvén, az ülés berekesztetett. 

November 1. 
Nov. i-sején 10 órakor a gyűlést Vay Miklós 

báró elnök a következő beszéddel nyitotta meg : 

Főtisztelendő és mlgs. országos zsinat ! 
Mindenekelőtt méltóztassanak kegyesen megen-

gedni egyetemes ref. anyaszentegyházunk mélyen tisz-
telt képviselői, hogy ily teljes számmal lett nagybecsű 
megjelenésök, mint vallásügyeink iránti buzgóságuk zá-
loga feletti őszinte örömem nyilvánítása mellett szivem 
egész melegével lehessen üdvözölhetni szerencsém. De 
bocsássanak meg egyszersmind, ha mindjárt kezdetben 
kívánok kevés szavakat kölcsönözni, legmélyebb hálám 
azon érzetének, melylyel lehetlen, hogy el ne teljék keb-
lem, a napjaink felett őrködő isteni gondviselés iránt, 
mely megengedé, hogy hitfeleimnek szentelt, egy év 
hijján hatvan évre terjedő idő lefolyta után is, hódolhas-
sak még azon legújabb zsinati szabályunknak, melynek 
értelmében, mint hivatalomra nézve legidősb egyház-
kerületi főgondnok én köteleztetem annak elnöki székét 
elfoglalni; nem tehetem ezt azonban gyengeségem érze-
tében a nélkül, hogy most már ne esedezzek a mélyen 
tisztelt gyülekezet előtt, miszerint legyenek annak nagy-
érdemű tagjai kímélettel s elnézéssel agg korommal járó 
testi s lelki fogyatkozásaim iránt, jóindulatúlag pótolván 
ki ily módon azokat, hozzám a régi barátság kötelékei-
vel fűzött püspök elnöktársam, ezennel szintúgy tisztelettel 
kikért segélye s támogatása mellett. 

Főt. és mlgs. zsinat! 
Ugy vagyok meggyőződve, hogy hibát követnék el, 

ha mindjárt első vonalban, nem koronás ap. királyunk 
és védurunk azon 1. k. engedélyéről tennék említést, 
melynek köszönhetjük ez örvendetes napra lett felvirra-
dásunkat; nem kerülhetvén ki figyelmünket azon körül-
mény sem, melyszerint belügyeink ez útoni rendezhe-
tését, annyira egészen s minden megszorítás nélkül kí-
vánta saját magunk akaratára s belátására bízni, hogy 
ezúttal, az i79°/1-iki törvény által részére biztosított ki-
rályi biztos — homo regius — kinevezésétől is elállott, 
ujabb csalhatlan jeléül, világszerte ismert s magasztalt 
alkotmányos érzületének s irántunk táplált, hálás elis-
merést érdemlő, nagybecsű kegyelmének, sőt megtisz-
telő bizalmának. 

Mondjunk tehát mindezekért szívünk mélyéből ál-
dást felséges személyére s öszszes dicső családjára, 
uralkodó házára! 

Méltóságos és főtisztelendő zsinat ! 
A magyar reformált egyház életében, kétségkí-

vül, mindig egyik legfontosabb mozzanat volt s maradt 
máig is,, ha ennek képviselői zsinatra gyűlének öszsze. 
Nem mindig van erre alkalom s igen ritkán merül fel 
a dolog természetéből kifolyólag azon parancsoló szük-
ségesség, mely a zsinat tartását elodázhatlanná teszi. A 
mai ünnepélyes nap s az 1791. september 12-ke közt 
nagy idő folyt le. Ekkor nyílt meg protest. egyházunk-
nak a múltban utolsó zsinata. Kedvezőtlen kilátások 
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között vette az kezdetét s nem is kedvező eredmény-
nyel végződött. 

Megalkotta ugyan kánonait, melyeknek a kitűzött 
feladat szerint az egyházi és iskolai igazgatás s a há-
zassági perek megítélése dolgában, az egyházi és vi-
lági rendek közmegegyezésével s a királyi felség meg-
erősítése mellett, bizonyos normativumúl kellett volna 
szolgálniok ; de azok meg nem erősíttettek s maga a 
zsinat is, ugyanazon év októb. 15-kén befejezte műkö-
dését s a mi későbben abból az életbe ment által, azt 
maga az élet s gyakorlat szentesitették. 

De, mert ily kedvezőtlen emlékek fűződnek ezen 
zsinathoz, arra intsen ez bennünket, hogy folytonosan 
csak a múltra tekintve sóhajtozzunk egy szebb és bol-
dogabb jövő után ? Nem, sőt útmutatóul kell ennek 
szolgálni arra, hogy megértve a kor intő szavát, mely 
a fokozatos tevékenységet követeli a haladhatás szüksé-
ges feltételéül, protestáns elveinkhez híven, mi is, mint 
dicső emlékű őseink, a haladás, a reform útjára lépjünk. 
Bizonyára félreértené az, protestáns egyházunk magasz-
tos hivatását, a ki azt állítaná, hogy hittársadalmunk-
nak, akár a tan, akár az alkotmányos szervezet, akár a 
nevelés és oktatás terén, valamikor megállapodnia lehet. 

A történelem arra tanit bennünket, hogy azon 
ősök, kik a reformált vallás magasztos elveit magukévá 
tették, ezen elvek védelmét oly szorosan egybefüggő-
nek hitték a közszabadság védelmével, hogy amaz 
altal emezt is folytonosan védelmezték, s nálunk, a 
magyar hazában tagadhatlanúl mindig összefüggött a 
protestáns vallás elveinek, a lelkiismeret szabadságának, 
az egyház alkotmányának védelmével a közszabadság 
védelme, és megfordítva. Mondhatjuk, hogy dicső őse-
ink a kard élén vívták ki egyházunk létjogát. Mi, 
hála az égnek, a béke áldásait élvező késő unokák, ennek 
ölén nyugodtan és higgadtan tanácskozhatunk azon teen-
dők felett, melyek ma reánk várakoznak, s épen erre 
hív fel bennünket ez ünnepélyes alkalom, midőn egy-
házunknak alkotmányozó és törvényhozó zsinatát meg-
nyitjuk. 

Ámde, melyek ennek teendői? Ez a kérdés az, 
mely ma mindenekelőtt megoldandó általunk. 

Az egyház tana, az egyház szervezete s a nevelés 
és oktatás ügye : ezek azon kérdések, melyeknek meg-
oldásával foglalkoztak azon zsinatok, melyek koronként 
összejöttek; néha különválasztva azokat, néha együt-
tesen. Ma is ezen kérdések megoldandók. Ha ugyanis 
ezen három kérdés benső természetét vizsgáljuk, azonnal 
szemünkbe ötlik, hogy ezek egy szerves egészet képez-
nek s protestáns életünknek alapjai. 

A mi az egyház tanát illeti, a protestantismus 
alakulásának első korszakában, midőn a tan alapján való 
szervezkedés volt mindkét protestáns felekezetűek elú-
tasíthatlan kötelessége, kétségtelen, hogy, mint az egy-
ház hitéletének biztos alapja, mint azon szilárd szikla, 
melyen az egyház felépülhetett, úgyszólván ez képezte 
a régibb zsinatok kizárólagos feladatát. 

Ha már azon korszakokban, melyekben a tan 
alapján való alakúlás volt protest. egyházunk kiválóla-
gos feladata, a tan megállapítása tűzetett ki főcélúl, a 
körűi forgott a többi öszszes megvitatandó kérdések so-
rozata, — ha mondom ezen megalakulási periódusban 
maga a tan vette igénybe legjobbjaink összes munkás-
ságát : azon épen nincs mit csodálkoznunk, sőt tisztelet-
tel kell azon férfiak törekvéseiről megemlékeznünk, akik 
számunkra a biztos talajt elkészítették. De nekünk, — 
kik a biztos alapon állunk, kiket sem a hatalom önké-
nye, sem más vallásfelekezetek féltékenysége nem kény-
szerít többé arra, hogy hitvallásunkat újra meg újra 
formulázzuk^ — a tant illető kérdések taglalásaba annyival 
kevésbé kell bocsátkoznunk, mivel a mi korunknak moz-
gató eszméjét, a hitelveket illető vitás kérdések megol-
dása, egyáltalában nem képezi. Nem azt mondom ezzel, 
hogy talán a mai korszak közönyös vagy érzéketlen az 
iránt, a miért elődeink buzogtak, szenvedtek ; hanem azt 
akartam inkább jelezni, hogy a változott viszonyok, s a 
sokképen megváltozott általános felfogás miatt, az nem-
annyira a tanácskozó testületek fóruma, mint inkább 
magával a tannal a tudomány elvei alapján foglalkozók 
elé tartozik. Minden egyház, mely már századokon át 
fennáll, az ősök hitvallását oly öröklött alapnak tekinti, 
melyhez igen ovatosan nyúl, mert az eképen felmerül-
hető viták, a mint azt épen a zsinatok története mu-
tatja, nem az egyetértés és összetartás tudatát fejleszték 
ki, mint inkább okot szolgáltattak arra, hogy az egyház 
keblében előkészítteték a szakadás. Ma már a prot. 
egyháznak többé nem alakulási, mint inkább előhaladási 
stádiumában vagyunk, s ezen előhaladási korszak oly fon-
tos és sürgős feladatok megoldását teszi kötelességünkké, 
melyek előtt, ha létjogunkról lemondani nem akarunk, 
ki nem térhetünk. Az egyházi szószék is többé nem any-
nyira a más nézeteken levők elleni küzdtér, mint volt 
a reformátió korszakában, hanem a híveknek lelki meg-
nyugvást, vigaszt osztó tartozik lenni. Eltévesztené ma-
gasztos hivatását, ha oly térre sikamlanék, melyen ál-
dásos működése teljesen paralysáltatnék. 

Nem azt teszi ez, hogy a prot. egyh. a szabad vizs-
gálódás szellemével szakítson — hiszen ezen térre lépve 
megtagadná egyik főlényegét ; — hanem azt, hogy 
egyelőre a tant illető kérdések vitatását, a hitelveket 
illető felfogását alakítását a tudomány azon férfiaira bízza, 
kik ezen kérdések tanulmányozására foglalkozásuk ter-
mészeténél fogva hivatottak és illetékesek. 

Epen ezért az alkotmányozó zsinat ezen kérdéssel 
nem lesz hivatva foglalkozni. A mi azon másik két fontos 
kérdést illeti, mellyel zsinataink koronként foglalkoztak, 
az az egyház alkotmányára, az egyház szervezetére vonat-
kozik. 

A tan után kétségtelenül ez a legfontosabb min-
den oly egyházra nézve, melynek létalapja a hívők 
buzgalmában gyökerezik. Prot. egyházunk őseink által 
az idők folyamában lassanként oly alkotmányt nyert, 
miként annak közigazgatása a lelkészi és világi rendek 
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közt osztatott meg. A világi rendek, hogy úgy fejez-
zem ki magam, képezték mindenekfelett az egyház 
védő elemét. Védték az egyházat a hatalom ellen, 
ha kellett fegyverrel is ; megóvták a netalán hierar-
chicus törekvések túlcsapásai ellen; gyámolították az 
egyházat vagyoni áldozatokkal ; egyszóval tettel és 
áldozatokkal odahatottak, hogy ezen egyház erőssé, 
értelmessé, s ezáltal hazánkban a magyar nemzet egyik 
hatalmas védbástyájává legyen. Lovagias védelem volt 
az, melyben a világiak a ref. egyházat részesítették. 
Ezen védelmet egyházunk sem a jelenben sem a 
jövőben nem nélkülözheti. Ma is elvárja tőlünk azon 
buzgalmat, azon odaadást, azon áldozatkészségét, mely 
őseinket lelkesítette s hisszük, hogy késő utódaink jö-
vőben is mindég gyámolítandják egyházunkat, átérezvén, 
hogy midőn ennek szolgálnak, a civilisatiónak is nagy 
hasznára vannak. 

A szervezet kérdése tehát az, melyre ezúttal min-
denekelőtt kötelességemnek ismerem felkérni a méltó-
ságos és főtisztelendő zsinat figyelmét, a mennyiben 
ezen a téren sok lesz a megbeszélni-, sok az elintézni 
való, ha azt nem akarjuk, hogy a szervezet hiányossága 
káros visszahatással legyen egyházunk jövő fejlődési fo-
lyamára. 

Elismerem, hogy alkotmányozó és törvényhozó 
zsinatunk magasabb álláspontot foglalhatott volna el, 
és biztosabb alapra építhetett volna, ha az állami tör-
vényhozás, a mint azt óhajtottuk és vártuk is, ugy az 
egyház és államhatalom, miként a vallásfelekezetek közti 
jogviszonyt törvény által kellőleg korvonalozta volna; 
mivel így sem más felekezetekkel, sem az alkotmányos 
kormányzattal szemben nem sodortatnánk azon hely-
zetbe, hogy vagy mi kövessünk el a törvénytől eltérő 
szabálytalanságokat, vagy azok túlkapásaitól szenved-
jünk méltatlanságokat. Hazánk alkotmányosan kor-
mányoztatik és mégis ugy az egyház és kormány, mi-
kép a felekezetek között a súrlódások napirenden van-
nak, s ezen súrlódások mind azon egy okra vezethetők 
vissza, hogy a jog, egyenlőség és viszonosság csak a 
törvény betűiben él. Anélkül, hogy részletekbe eresz-
kednék, csak jelzem, hogy folyvást vitás kérdések merül-
nek fel az egyházi functiólc terén, a milyenek a kereszte-
lés, temetés, vegyes házasságok közti viszony; lelkészek, 
illetőleg egyházak adózási, patronátusi ügyei; illetékte-
len párbér-követelések s több effélék. 

Mikor fognak ezek méltányos és jogos megoldást 
nyerni, nem tudjuk, azért nem is függesztjük fel ettől to-
vábbi teendőinket. Nekünk szükségünk van reá, hogy egy 
olyatén egyházalkotmányt léptessünk minél előbb életbe, 
mely egyházunk közigazgatását szilárdabb alapra fek-
tesse, s az egyházi törvénykezést, mai viszonyainknak 
megfelelőleg átalakítsa. Igen, szükségünk van arra, hogy 
egy, a mai kor követelményeinek megfelelő teljes egyház-
alkotmány mielébbi életbeléptetésére megtegyünk minden 
lehetőt s kiterjeszkedjünk egyszersmind a szervezésnek 
egy, azzal szoros kapcsolatban levő halaszthatlan köve-

telményére, mely sok bajnak veheti elejét, mindjárt a 
legközelebbi jövőben. 

Méltóztatnak tudni, hogy reformalt egyházunk, 
hazank némely részében az elpusztúlással határos álla-
potban levő egyházközségeket mutat fel; ott a hívek 
szegénysége romboló hatással van egyházközségeinkre. 
Az egyház fenntartói magok is szegények lévén, tőlök 
méltányosan nem kívánható az, hogy lelkészeik, tanítóik 
nyomorán segítsenek, bármiként hangoztassuk is azon, 
különben megdönthetlen igazságot, hogy a prot. egyház 
csak híveinek áldozatkészségéből állhat fenn Ezen áldo-
zatkészséget azonban csak oly intézkedések tarthatják 
életben, melyek az erők tömörülését veszik célba; ha 
a szerencsésebb viszonyok közt lévő egyházak feleslege 
azoknak jut, melyek már a jelenben is az elpusztúlás 
ellen küzdenek. 

Ily intézkedésül ajánlkozik az egyházunk egyeteme 
által újból célbavett, több mint 20 év előtt már indít-
ványozott, de akkor megbukott s a majdani zsinatra 
relegált domestica felállítása. Ez sürgős elintézést igé-
nyel, mivel nem maradhatunk tovább azon állapotban, 
melyben vagyunk, hacsak azt nem akarjuk, hogy széthulljon 
egyházunk, mint oldott kéve ; s nem nézhetjük tétlenül 
pusztuló és elerőtlenedő egyházközségeinket, nyomorral 
küzdő lelkészeinket, tanítóinkat; ne habozzunk tehát to-
vább, határozzunk érdemlegesen, ha lehet véglegesen a 
dologban. Az utolsó conventnek is ez a kérése hozzánk. 

Áttérek immár a fontos kérdések harmadikára, mely-
lyel a jelen zsinatnak foglalkoznia kell. S ez a közoktatási, 
az iskolaügy. Fontos ez, nemcsak azon prot. nézet szem-
pontjából, hogy egyházunk, mint különösen tanitó egy-
ház, az iskola segédkezését nem nélkülözheti, sőt az isko-
lát annyira saját létalapjának tekinti, hogy a reform, egy-
ház megszűnnék legfontosabb hivatását teljesíteni, ha 
kezét az iskoláról levenné ; hanem fontos mindenekfe-
lett azon körülménynél fogva, miszerint épen napjaink-
ban a közoktatás terén a legsürgősebb teendők várnak 
érdemleges megoldásra. 

Mit. tett a múltban a prot. egyház, a közoktatás 
érdekében, arra hazánk történelme hivatott felelni. Őseink, 
kik a reformátió tanait elfogadták, mindenütt iskolákat 
igyekeztek állítani, jól tudván, hogy szent vallásuk tanai, 
ujabb és ujabb életerőt csakis az iskolákból szívhatnak 
magukba. Nem szabad szem elől téveszteni a ref. egy-
ház oszlopférfiainak ezen irányzatot. A rég lezajlott 
multak emléke int bennünket arra, hogy iskolaalapító és 
fenntartó őseink nyomdokaiba lépve, tanintézeteinket ép 
ugy igyekezzünk virágzókká tenni, mint ők arra töre-
kedtek. De másrészt oly acut kérdések megoldása vá-
rakozik reánk, melyeket elodázni nem lehet, melyekkel 
a helyes egyházpolitikának okvetlen számolnia kell. 

Ezen zsinatnak egyik igen fontos teendője leend 
megalkotni a köznevelés és közoktatás általános szerveze-
tének szabályzatát a magyar ref. egyházban. Ref. egy-
házunk a múltban az oktatás csaknem minden ágát fel-
karolta. Ma már nagy kérdés, megtarthatjuk-e tovább 
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is ezen korábbi irányt, vagy számot vetve anyagi 
erőnkkel, számot vetve azon reformokkal, melyeket a 
néptanitás, a középtanodák s a felsőbb oktatás körében 
minden irányban meg kell indítanunk, szemügyre 
véve továbbá mindazon követelményeket, melyeket a 
meghozott és meghozandó országos törvények előnkbe 
szabnak, ne cseréljük-e fel az extensiv irányzatot e 
téren is a tömörülés intensiv s inkább célravezető 
irányzatával ? 

De nem fárasztom tovább a főtiszteletű és méltó-
ságos zsinatot, eddig is már kelletinél hosszabbra nyúlt 
előadásommal. Meg vagyok győződve, hogy mindezen 
és ezekhez hasonló kérdések, tanácskozásaink folyamán 
a legcélszerűbben fognak elintéztetni ; ki fog tűnni ez al-
kalommal is a prot. egyház áldozatkészsége, életereje; 
e felől biztosít a mult is bennünket; de engedjék meg, 
hogy kedvező jelűi vegyem azt is, hogy zsinatunk a 
reformátió évfordulója napján s épen azon városban tar-
tatik meg, melyben 1567-ben az akkori időkhöz alkalmazott 
uj confessió megszületett. Arról szólanom, mikor s kik 
által inditványoztatott zsinatunk tartása; mi minden 
történt négy év elforgása alatt ez ügyre nézve, míg végre 
célhoz jutottunk ; miként készíték el egyházkerületeinkkel 
való folytonos érintkezés mellett, számos adhoc convent-
jeink, zsinati tanácskozásaink megkönnyítése tekinteté-
ből a ma már kezeink között levő anyagot, megannyi j 
jeleseink buzgó fáradozásainak gyümölcsét, — mind-
ezekről szólanom, — mondom — feleslegesnek tartom ; 
ezekről kinek-kinek közöttünk elegendő tudomása lehet-
vén. Használjuk fel tehát mindezeket a maguk helyén és 
a maga idejében. 

Ha őseinket is a haladás, a reform szelleme vezé-
relte, merítsünk mi is erőt ezen szellemből, mely szent 
örökségként maradt reánk s írjuk törekvéseink zászlójára 
jelzőül: „Excelsior !* (Éljen.) 

Es ezzel berekeszthetném beszédemet, ha szívem 
sugallatát követve egy kegyeletes kötelesség teljesítésére 
nem érezném magamat felhívatva. 

Ki foglalkozott éveken keresztül zsinati ügyeinkkel, 
mint, ha életben maradt volna, annak ma egyik legki-
tűnőbb tagja, a nagy tudós, tiszta lelkű és rendíthetet-
len hitű protestáns, Révész Imre, felejthetetlen emlékezetű 
hittestvérünk ? Méltó tehát, hogy felemlíttessék azok altal 
is halhatatlan neve, kikért e téren annyit dolgozott, 
annyit fáradozott. . , 

Egyházunk egy, másik tevékeny s immár jelen zsi-
natunknak is megválasztott tagja-, a jeles Molnár Aladár, 
szintúgy kénytelen volt megválni, fiatal életétől, .mielőtt 
nagyrészt hitfeleinek szentelt pályáját befejezhette, fára-
dozásainak gyümölcseit arathatta volna. Mondjunk ennek 
is áldást emlékére. 

Végűi, szabad legyen mindnyájunk nevében szíves 
köszönetet mondhatnom, a bennünket magyar vendég-
szeretettel kebelébe fogadott szabad királyi Debrecen 
városa nagyérdemű polgárainak irányunkban tanúsított 
jóakaratú gondozásáért. Köszönet a nemes város és hely-

beli anyaszentegyház tisztelt elöljáróinak is, irántunk annyi 
előzékenységgel viseltetett, a legkisebb részletekre is ki-
terjedő sokszoros figyelmökért. 

Mielőtt még tanácskozásainkat megkezdenők, le-
gyen szabad azok küszöbén, a jóban és roszban velünk 
osztozni szokott, jelenleg is erről tanúskodó magyarhoni 
ágostai egyetemes egyház, kedves testvéreink küldöttei-
nek közöttünk lett megjelenését hozni a méltóságos és 
főtiszteletű zsinat tudomására. 

Br. Prónay. Főtiszteletű és nagyméltóságú zsinat 1 
Mint a magyarhoni ágostai hitvallású egyháznak küldöt-
tei jelenünk meg e helyen, hogy egy reánk bízott ked-
ves kötelességnek eleget tegyünk. E reánk ruházott fela-
dat és megbízatás az, hogy őszinte testvéri üdvözletün-
ket tolmácsoljuk helv. hitvallású testvéreink egyetemes 
zsinata előtt. 

A magyarhoni prot. egyház története számtalan 
tragicus jelenetet foglal magában, és ha e történet lap-
jait tekintjük, ugy látjuk, hogy a két protestáns hitfele-
kezet sorsa mindenkor azonos és fejlődése párhuzamos 
volt. Ugy tűnik fel előttünk a két hitfelekezet, mint egy 
és ugyanazon fának, két, ámbár különböző, de nem 
ellentétes irányban haladó ága, melynek mindegyike 
ég felé tör, s mindakettő egy és ugyanazon talajba bocsátja 
gyökereit. (Éljenzés.) 

Nem egyszerű udvariassági tény vezetett ide, fő-
tiszteletű és méltóságos zsinai: ! Legbensőbb érzületünk 
nek és őszinte örömünknek kívánunk kifejezést adni, 
hogy bekövetkezett azon időpont, midőn a magyarhoni 
ref. egyháznak képviselői zsinatilag tanácskozhatnak. 

Szerencsésebb helyzetben van a testvér hitfeleke-
zet e tekintetben saját egyházunknál, mely most még 
csak az előkészületekkel foglalkozik. 

Önként előnkbe tűnik azon kép, midőn majdnem 
egy századdal ezelőtt a két hitfelekezet együtt ülésezett. 
De nemcsak ezen idők emléke újul meg jelen alkalom-
mal bennünk, megújulnak mindazon küzdelmek emlékei, 
melyek befolytak arra, melyeknek főcélja az volt, hogy a 
két egyházat egymáshoz közelebb hozzak. Váljon a gya-
korlati élet igényeihez mérve van-e kilátás ily folytonos 
és fokozatos közeledésre ? ennek vitatása nem lehet e 
percnek feladata ; hanem mégis ki kell emelnünk azon 
őszinte testvéri érzelmünket, és kérni a zsinati képvise-
lőket, hogy legyenek meggyőződve arról, miszerint nem-
csak valódi benső érdeklődéssel kísérjük a testvér egy-
ház tanácskozásait, hanem törekvésünk mindig az leend, 
hogy ha az isteni gondviselés megengedi, a közöttünk 
fennálló testvéri kapcsot necsak fenntartsuk, hanem fejlesz -
szük és lehetőleg szorosabbra fűzzük. (Elénk éljenzés.) 

Ezek után, főtisztelendő és méltóságos zsinat 1 fo-
gadják még egyszer küldőink nevében őszinte testvéri 
üdvözletünk és azon benső óhajtásunk kifejezését, hogy 
engedje az isteni gondviselés,' hogy a ref. egyháznak 
és hazánknak javára az isteni gondviselés vezérlete alatt 
a legsikerdúsabban működhessenek; mert az a meggyő-
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ződés vezérel bennünket, hogy a prot. egyház előmene-
tele és hazánk culturája egy és ugyanazonos. 

Ajánljuk még egyszer magunkat becses figyelmükbe. 
[Hosszasan tartó éljenzés.) 

Elnök : Igen tisztelt küldöttség ! Eel van egyhá-
zunk évlapjaira jegyezve, minő szép egyetértés mutatko-
zott a hazánkbeli két evangyéliumi egyház között 
1791-ben is, midőn ágostai testvéreink Pesten, a refor-
mátusok pedig Budán tárták zsinataikat, s kölcsönösen 
üdvözölvén egymást, egy vegyes küldöttséget választot-
tak kebelükből ; ez készíté el a zsinatok elé terjesztett 
javaslatokat. 

Ily alakban ugyan nem történhet meg ez alka-
lommal a két egyház közeledése, de a mód, mely által 
az akkori egyetértésnek változhatatlan voltát testvéreink 
ez órában bizonyítják, nem kevésbé hat ma is szíveinkre. 

A mondott idő óta sem volt soha eset, hogy ne 
egyetértőleg jártak volna el testvér egyházaink, ha vala-
mely közös baj fenyegetett bennünket, vagy közös sé-
relmeink orvoslására volt szükség. 

Az 1840-es években megindult azon mozgalmak, me-
lyeknek az vala céljuk, hogy a közöttünk létező benső 
egység, külsőleg is nyerjen az unió által megvalósulást, 
csakhamar lezajlottak, s a beállott komorabb idők vevék 
figyelmünket igénybe. 

Jól esik a jelen küldöttség élén egy lelkes magyar 
érzelmű evangelikus püspök mellett épen azon buzgó s 
felejthetlen emlékű férfiúnak, báró Prónay Gábor ur ő 
méltóságának fiát s ennek testvéröcscsét a küldöttek közt 
láthatnunk, ki az 1860-as években velünk együtt, mint 
egyháza vezérférfia, vívott autonom jogaink visszanyerhe-
tése mellett. A legközelebbi időkben is közös kérelmeink 
megnyerhetése s panaszaink eloszlatása végeit, a hazánk 
képviselőihez beadott s még nagyrészt elintézetlen folya-
modványaink szintúgy a két testvér anyaszentegyház ál-
tal együtt nyújtattak be ; ezeken is nevét a fáradhatat-
lan buzgó b. Radvánszky Antal, mint az evangelikus 
egyház főfelügyelője örökíté meg. 

A közszellemet és közérzűletet ápolni és fejleszteni 
jövőben is megkívánja helyzetünk, és erre mutat ma 
példát az általunk szívünk mélyéből üdvözlött küldöttség. 

Tartsuk fel e nemét a szívek és érzelmek uniójá-
nak addig is, míg az 1840-es években elvetett mag netalán 
megérleli gyümölcsét. 

Még egyszer fogadják legőszintébb testvéri üdvöz-
letünket s köszönetünket, átadván azokat hőn szeretett 
küldőiknek is. (Éljenzés.) 

' Elnök: Most a szabályok értelmében következik 
az ügyrendnek megállapítása. 

Lónyay Menyhért gróf azon véleményben van, 
hogy minden tanácskozó testületnek első feladata az 
ügyrend megállapítása. Legcélszerűbbnek vélné, ha a 
konvent ügyrendét fogadná el a zsinat egész terjedel-
mében. (Helyeslés ! Felkiáltások : elfogadjuk 1) 

Elnök : Ennélfogva a tervezet el van fogadva. 
Gróf Lónyay: Miután ez el van fogadva, mint 
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minden tanácskozásnál, úgy itt is az első kérdés az, hogy 
a tanácskozás alapjául mi fogadtatik el. Több ízben ta-
nácskozott az egyetemes konvent; 5 rendbeli dolgozatot 
terjesztett elébünk. Tehát a részleteket nem tekintve, 
ezen 5 rendbeli javaslat szolgáljon a tanácskozás alap-
jául. De főkérdés az, hogy minő rendben tárgyaltas-
sanak ezen javaslatok? Legcélszerűbbnek tartanám, ha 
méltóztatnék először az egyház alkotmányáról szóló 
tervezetet tárgyalás alá venni. (Helyeslés.) 

Elnök : Nem szól ellene senki ? Ennélfogva hatá-
rozatúl kimondhatom, hogy ezen zsinat elsőben is az 
egyház alkotmányáról szóló javaslatot veszi tárgyalás alá. 

Lónyay : A mi a tanácskozási rendet illeti, a mi 
mélyen tisztelt elnökünk, a multakból, több mint egy fél 
százados múltból szerzett tapasztalatai után és azon buz-
góságnál fogva, mely mindenkor lelkesítette őt az egy-
házi ügyek terén, egy valóban remek beszédében rész-
letesen kifejtette és elébünk tárta azon feladatot, melyet 
e zsinat végrehajtani hivatva van. Ezen zsinat nagy és 
fontos korszakot fog alkotni reformált egyházunk tör-
ténelmében, s hivatva van egyházunk alkotmányát vég-
legesen, szilárd alapokra fektetve megállapítani. En tehát 
a tanácskozási ügyrendnek megállapítására nézve vagyok 
bátor a következő indítványt beterjeszteni : 

Indítvány. 
Midőn a jelen zsinat indítványba hozatott, annak 

egyedüli céljául tűzetett ki az egyház alkotmányának 
megállapítása a legalsó foktól a legfelsőig ; az egyház-
kerületek is ezen értelemben csatlakoztak az indítvány-
hoz ; miből következik, hogy a jelen zsinat maradjon 
ezen előre kitűzött határok között. 

Ennélfogva indítványozom, hogy a jelen zsinat az 
előmunkálatok tárgyalásánál következőkép járjon el : 

Tárgyalja a •» Magyarországi ref ormait egyház alkot-
mányának tervezete« című dolgozatot elejétől végig, és 
ennek keretébe vegye fel a megfelelő helyekre a más 
négy dolgozatból az alkotmányba tartozó §-okat\ ellen-
ben ezen dolgozatok többi részeit tegye át az egyete-
mes conventhez, közkormányzati rendszabály által való 
elintézés végett. 

E szerint a tárgyalás rendje a következő lenne : 
1., Az alkotmánytervezet első része. 
2., A köznevelés és közoktatás szervezetének szabály-

zata című dolgozatból az iskolák kormányzatára vo-
natkozó azon §*ok, melyeknek az alkotmánytörvény-
ben van a helyök ; ellenben ezen dolgozat többi része, 
nevezetesen a tanterv, mely gyakori változásoknak van 
kitéve, konventi szabályzat által állapíttassék meg. 

Bátor vagyok ezennel az alkotmánytörvénybe tartozó 
részleteket rendszeresen összeszerkesztve beterjeszteni. 

3., Az alkotmánytervezetnek mostani második része, 
mely szól az egyházi biróságokról. 

A törvénykezési rendtartás megállapítása a kon-
ventre bízassék, melynek feladata lenne ez iránt szabály-
rendelet által intézkedni, mely érvényben maradjon a 
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legközelebbi zsinat ez irányban hozandó határozatáig; 
mert a perrendtartási törvény semmiesetre sem nevez-
hető alkotmánytörvénynek, tehát egy ,alkotmányozó 
zsinat€ munkakörébe nem vonható ; másfelől pedig ezen, 
egyházi életünkben egészen uj kísérletnél valószínűleg 
több módosításra lesz szükség, rövidebb idő alatt, mint 
amennyi alatt újból zsinatot lehetne tartani. 

4., A törvénykönyv negyedik részét alkotni fogja 
az „alkotmánytervezet* mostani harmadik része, mely 
szól „az egyházi tisztviselőkről és egyes egyháztagokról.u 

Ezen négy rész fogja alkotni a mostani zsinaton 
szerkesztendő alkotmánytörvényt. 

Ebbe „az országos reformált egyházi segélyalap 
tervezete" című dolgozatból, a zsinat és konvent hatás-
körébe felveendők az alkotmány keretébe tartozó meg-
határozások ; ellenben a pénztár szervezetének és keze-
lésének s a közadózás módozatainak megállapítása kon-
venti rendszabály által intéztessék el ; részint mivel nem 
tartozik az alkotmány keretébe, részint pedig azért, mert 
csak a gyakorlati tapasztalás s az adott viszonyok kellő 
tekintetbe vételével határozhatók meg azon módozatok, 
melyek alapján ezen országos segélypénztár célszerűen 
és véglegesen lesz rendezhető. 

Debrecen, 1881. nov. I. Lónyay Menyhért. 
Ballagi Mór azt óhajtja, hogy az indítvány rögtön 

kinyomassék s szétosztatván, már a következő nap 
tárgyalás alá vétessék. 

Beöthy Zsigmond, az indítvány kinyomatását és 
tanácskozási alapúi felvételét óhajtja, de az a feletti gon-
dolkozásra 24 órai időt kér. 

Mezey Albert: Miután az indítvány kinyomatása 
több időt, talán pár napot vesz igénybe, s miután az 
indítvány alapján is meg lehet állapítani a napirendet, s 
annak első részét, — mely a konvent által kidolgozott 
tervezettel megeglyez, — azonnal tárgyalni lehet: an-
nak tárgyalása m\ír holnap kezdessék el. 

Lónyay : Az, én indítványom mindjárt azzal kez-
dődik, hogy az alkötmánytervre vonatkozó javaslatnak 
első része azonnal eleitől végig tárgyaltassék. Annál-
fogva csakugyan bele lehetne menni az alkotmányter-
vezetbe. 

Körmendy Sándor. Ha akkor említtettek volna 
azon felszólalások, midőn Lónyay tagtárs beadta indít-
ványát és mielőtt határoztatott, hogy az kinyomassék, 
akkor nem lett volna késő ; de most már későn van 
azon tárgynak felemlítése. Mert méltóztatnak tudni, 
hogy abban az indítványban többi közt az is rendkívüli, 
miszerint az alkotmánytervezet nem ugy, a mint a 
konvent által előkészíttetett, hanem bizonyos módosítá-
sokkal tárgyaltatnék. Ha méltóztatnak elfogadni, hogy 
az alkotmánytervezet ne tárgyaltassék, akkor az előbb 
elfogadott indítvány módosítás elé néz. Másrészt a 
zsinati alapszabályzat, t. i. tanácskozási rend, nézetem 
szerint, habár kimondja, hogy a napirend megállapí-
tandó a következő napra : egyátalaban nem köti meg 

a zsinat kezét arra nézve, ha oly indítvány adatik be, 
a melyre nézve idő kivántatik, fontosságánál fogva, 
hogy a felett kellő eszmecsere fejlődhessék ki ; egy-
átalában nem zárja ki azt, hogy 24 vagy 48 órára a 
zsinat a maga működését fel ne függeszthesse. Itt, 
miután kerületekbe vagyunk beosztva, kerületenként 
meg fogjuk vitatni azon indítványt és miután az oly 
fontos, hogy 24 óra nem elegendő annak megvitatá-
sára, legalább 48 órát kérnék. 

Hegedűs László : Ne méltóztassanak a tanácsko-
zást a zsinati előmunkálatok felett siettetni, hogy ugy 
fejezzem ki magam praecipitálni. Én azon nézetet, me-
lyet zsinati képviselő Lónyay ő excellentiája kifejezett, 
egyátalában elfogadom ; de én azt az indítványt oly 
szoros összefüggésben látom az egész munkálattal, hogy 
nem szeretnék azon indítvány tárgyalása nélkül magába 
a tárgyba belemenni ; sőt nem ugy értettem azt, hogy 
a főtiszteletű s méltóságos zsinat kimondta volna, 
hogy ugy fogadta el azt, hogy ahoz semmi szó ne férne. 
Óhajtanám, ha annak tárgyalása már a holnapi ülésre 
kitűzetnék s akkor tétessék fel az a kérdés, hogy elfo-
gadja-e azt a zsinat részletes tárgyalás alapjául vagy 
nem ? 

Lengyel Imre a dolgok praecipitálását nem tartja 
helyesnek, s miután a mai napra kitűzött teendők be 
vannak végezve, a gyűlés berekesztését véleményezi. 

Balogh Ferenc : Ezen zsinathoz igen nagy vára-
kozások vannak kötve. 1877 óta készül hozzá az egye-
temes egyház, nagy munkával, áldozattal. Végre Is-
ten segélyével létrejött. Most itt vagyunk; az egész 
magyarhoni protestáns egyház szemei rajtunk függnek. 
És most azt hallom emlegettetni, hogy nem kell prae-
cipitálni a dolgokat, meg kell fontolni mindent hosszasan. 
Ha a zsinat gyorsan, miután meg vannak vitatva az 
alapelvek, az időnek felhasználásával példát mutatva 
nem halad elő, ellankad a közfigyelem; azon fogjuk 
magunkat észrevenni, hogy néhány nap múlva nem 
leszünk 70-en, a mely szám a határozathozatalra szük-
séges és csaknem eredmény nélkül kell szétoszlanunk. 
A magyar nemzetnek sietni kell minden tekintet-
ben, különösen egyházunknak, mely oly ritkán bír alka-
lommal, hogy összejöhessen ily fontos ülésre. Másodszor 
roppant áldozatba kerül minden nap. A zsinatnak erköl-
csi tekintélyét csak az menti meg, ha folytonosan mun-
kálkodik. Mindnyájan tudjuk, hogy az angoloknál 
mennyire gazdálkodnak az idővel; hogy naponként há-
rom ülést is tartanak. Épen most toly a francia huge-
notta testvérek zsinata, s ők naponként két ülést tarta. 
nak. Ne méltóztassanak egyetlen napot se elmulasztani. 
Az alkotmánytervezet úgyis átalános határozatokról szól; 
okvetlenül bocsátkozzunk holnap ennek tárgyalásába. 
Én az országos figyelemnek teljes lelankadását fájda-
lommal látom, hogyha mi folytonosan nem munkálkodunk. 
Ez legyen jelszavunk : egyetlen nap se vesszen el munka 
nélkül. 

Szász Domokos : En részemről gr. Lónyay Meny-
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hért ő excellentiájának indítványát ugy fogom fel, hogy j 
az az alkotmányozó zsinat összes eljárásának, munkater-
vezetének, tanácskozási rendjének programmját foglalja 
magában. Felöleli ő excellentiájának indítványa mind-
azon kérdéseket, melyek a konventi tárgyalás által 
elő lettek készítve, és azok tárgyalására nézve bizo- 1 

nyos sorrendet kíván megállapítani, sőt nagyfontos-
ságú kérdéseknek nem a zsinat által való tárgyalását 
javasolja, hanem azokat a megalkotandó konvent hatáskö-
rébe útasitja. Igénytelen nézetem szerint ennélfogva mind-
addig, míg ő excellentiájának ezen indítványa felett, mely az 
egész zsinat valamennyi kérdéseinek tanácskozási rendjét, 
módját kívánja mintegy programmban megállapítani, míg, 
mondom, ezen indítvány felett a zsinat érdemileg nem dön-
tött, addig egyetlen egy kérdés tárgyalásába se bocsátkoz-
hatik bele a zsinat; a logica követelménye ez. Méltóságos 
Beöthy indítványához csatlakozom, mondassék ki, hogy 
ezen indítvány még ma nyomassék ki ; a holnapi nap 
ezen indítványnak az egyházkerületeken való tárgyalására 
szenteltetik és a holnaputáni napon vétessék érdemle-
ges tárgyalás alá. Hogyha nem is tartatik a holnapi na-
pon nyilvános zsinati ülés, nem gondolnám, hogy a hol-
napi nap az egyház érdekeire nézve elveszett nap volna. 
Helyesnek találom, hogy ezen nagyfontosságú kérdést 
magunk közt vitassuk meg, s méltóztassék a kinyomatást 
elrendelni és a nyilvános tárgyalást holnaputánra tűzni ki. 

Révész B.: Epen azt akartam indítványozni, a 
mit Szász Domokos. Bár én is óhajtom, hogy minél 
előbb kezdjünk a dologhoz, de helytelen dolog volna 
elsietni ezen fontos dolgokat. Azt hiszem, sokkal többet 
nyerünk, ha holnap ezen indítványt magán körökben 
megvitatjuk és csak holnapután bocsátkozunk annak 
tárgyalásába. 

Dobos János véleménye szerint az előkészületek 
ideje már lejárt; a konventek elkészítették már azon 
alapot, melyen a zsinatnak haladnia kell. Nem tartja 
célszerűnek, hogy a zsinat egy napra is felfüggesztessék, 
annyival inkább, mert az egész egyház tekintete felé 
van irányúivá. Nem merné magára vállalni, hogy ezen 
zsinatnak idejéből csak egy pillantás is másra fordíttas-
sék. Tisztelettel fogadja Lónyay indítványát, habár az 
nehezíti is a zsinat haladását s óhajtja, hogy holnap tár-
gyaltassék annak első része. 

Gróf Ráday Gedeon: Nekünk nem szabad az 
időt elfecsérelnünk, hanem szükség a munkához hozzá-
fogni, még pedig minél előbb ; igyekeznünk kell azon, 
hogy a rég várt zsinat, tevékenységének minél elébb je-
lét adhassa, később pedig eredményeket mutasson fel. De 
megvallom egész őszintén, hogy bár áthat ezen óhajtás 
engemet, de nem tart vissza attól, hogy ezen fontos, 
életbevágó és igen nevezetes kérdések felett a prae-
cipitátió vádjával ne terheljük magunkat. Én magam 
részéről szívesen hozzájárulok, hogy gróf Lónyay Meny-
hért szerint tárgyaltassék az indítvány. En kész vol-
nék hozzászólani; de amennyiben többek részéről azon 
óhajtás nyilvánúl, hogy engedtessék idő arra, hogy 

e felett gondolkodhassanak: módosítani óhajtom a két 
felfogást, hogy ne veszítsünk el egy napot se, de amel-
lett legyen idő is, hogy ezen fontos kérdés felett gondol-
kozhassunk. Ennek következtében az előttem tett indítvá-
nyokra az én nézetem az, hogy holnap délelőtt tanulmányo-
zásra idő engedtessék, hogy a magán értekezletekben, —. 
a melyeknek ugyan barátja nem vagyok, — e tárgy meg-
vitattassék, és így aztán holnap délután a tanácskozások 
egyértelműleg megtörténhessenek. Ekkor nem vesztünk 
időt, sőt azon meggyőződésben vagyok, hogy azon 
értekezletek siettetik a tárgyalások előre menését. 

Kovács Albert : Ha jól fogtam fel a dolgot, a két 
különböző nézet, a mely nyilvánúlt, két különböző állás-
ponton áll ; a nézet lehet különböző, holott a cél és 
akarat nem különböző és a kivitelben nem ellenkeznek. 
Két indítvány van itt a tanácskozás rendjére nézve; 
az egyik előterjeszti, miszerint itt öt darab előmunkálat 
van, a melyek sorban letárgyalandók ; a másik a duna-
melléki főgondnok úré, miszerint ezen valami változta-
tásnak kell történni. Vegyük részletesen. A konvent 
indítványa az i. §-tól a 105-ig szól az egyházi kormány-
zat szervezetéről, gróf Lónyay szerint épen ez képezné 
a törvénykönyv első részét, tehát e tekintetben a két 
indítvány közt semmi különbség nincs ; ennek tárgya-
lásába, ha azon nagy sietséget fogjuk is követni, mit 
nagytiszt. Balogh Ferenc ur indítványozott, bele kell 
bocsátkoznunk, akkor is, ha a gróf Lónyay indítvá-
nyát fogadjuk el. És a kérdés csak akkor áll elő, mi-
dőn a 105. §-hoz érkezünk. Tehát itt a tanácskozásba 
be lehet bocsátkozni. Különben az én nézetem az, hogy 
holnap a tanácskozást megkezdhetjük. Egyébiránt a mi 
a gyorsaságot és sietséget illeti, nagy testületek soha 
sem mozognak oly gyorsan és nem vész el az idő hiába, 
mert előre készül és tájékozást szerez magának a tárgy 
iránt mindenki. Ezen zsinat 4 és félév óta készíttetett 
elő, de én még eddigelé senkitől se hallottam, hogy 
drágák lettek volna az évek és hónapok, s most egy-
szerre olyan drágák lettek a napok. A conferentiát 
megtartandónak vélem, de a mi a kivitel módozatát illeti, 
elkezdve az első §-tól a 105-ig, gróf Lónyay val egyetértek. 

Báró Vay Béla: A gróf Lónyay indítványánál 
két véleményt hallottam ; az egyik siet a zsinat mun-
kálkodásával, tökéletesen igaza van ; a másik fél a prae-
cipitatiótól és annak nagyobb igazsága van. Ennek kö-
vetkeztében ugy látom, hogy mindkét fél egyik vagy 
másik túlságba esik, tiszta véleményt nem hoz létre. 
En itt hallottam egy indítványt Főtiszteletű Révész 
Bálint úrtól, melyhez én magam részéről hozzájárulok. 

Ritóok Zsigmond: Senki közülünk nem óhajtja 
inkább, hogy gyorsan végezzünk, mint én. Nagyonis is-
merem az idő becsét. Inkább a pénzt, mint azt pazarol-
juk. Hanem azon indítvány után, a melyet gr. Lónyay 
Menyhért főgondnok ő excellentiája tett, a tárgyalást 
lehetetlennek tartom azon értelemben, a mint azt egyik 
tisztelt tagtársam tette. Nem arról van szó, hogy a négy 
és fél év óta készülő munkálatot vegyük tárgyalás alá, 
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mert arra mindnyájan készen vagyunk; ha arról volna 
szó, akkor semmi kételyem sem volna, hogy már hol-
nap is belekezdhetnénk a tárgyalásba. Itt egy új in-
dítvány van téve, mely az eddigi munkálatot nagy-
mértékben felforgatja; ezen indítvány felett nem volt 
időnk gondolkodni, erre méltóztassanak időt adni, a mit 
az alapszabályok értelmében jogunk is van követelni. 
Nem vesztünk vele időt; mert hiszen azt hiszem , 
hogy oly indítványok jönnek tárgyalás alá, a melyek ed-
dig fel sem említtettek, a melyeket nem fogunk minden 
előkészület nélkül letárgyalhatni. Meglehet fognak in-
dítványok tétetni, melyekre azt fogja a zsinat mondani, 
hogy bizottság küldessék azoknak tárgyalására. Nem 
arról van szó, hogy gr. Lónyay Menyhért főgondnok 
ő excellentiája indítványát elfogadjuk-e vagy nem ; 
mert ha holnap belemerülnénk a tárgyalásba , vagy 
azt fogjuk feltétetni kérdésül, hogy átalános tárgyalás 
alapjául elfogadjuk-e vagy nem ; vagy méltóztatnak ki-
mondani, hogy helyesebb lesz úgy tárgyalni, mint Ló-
nyay ő excellentiája indítványozta. Tehát az első kérdés-
nél meg fognánk akadni, mert nem volt kimondva, hogy 
ezen törvényjavaslat átalánosságban elfogadtatott. Nagy 
elvek vannak ott lefektetve, s mindenesetre ez általá-
nos kérdés felett nekünk szükséges előre tanácskoz-
nunk ; ennélfogva lehetetlennek tartom holnap a tárgya-
lást megejteni, és én azon véleményhez járulok, hogy 
a holnapi nap az osztályok tárgyalására hagyassék fenn. 
Én inkább óhajtanám, hogy mint a magyar haza egye-
temes protestáns egyházának képviselői — eltekintve 
attól, hogy melyik egyházkerületbe tartozunk — osz-
tályonként tanácskozzunk ezen indítvány felett holnap, 
holnapután pedig a tárgyalást megtartandónak vélem. 

Szentpéteri Sámuel : Az előttem szóló urnák 
megint egy új indítványa van, a mit kétségkívül akkor 
lehet tárgyalni a már féligmeddig megállapított és el-
gadott tanácskozási rend szerint, ha az először fo-
beterjesztetik. Nekünk eddigelé nincsen más osztályunk, 
nem tudunk máshol összegyűlni, mint itt. Ami a dolog 
érdemét illeti, általában csatlakozom azokhoz, akik az el-
halasztást tanácsolják. Azonban e tekintetben gróf Rá-
day ő méltóságájánál is tovább megyek, tekintettel a 
Balogh Ferenc tagtársam által hangsúlyozott idő becsére 
és az általa felhozott példákra; talán közvetíthetnénk 
ugy a dolgot, hogy az indítvány délutáni négy órára 
a gyorssajtón kinyomattatnék és kiosztatnék. Mi mind-
nyájan munkabíró emberek vagyunk, az elnök ur is, s 
azt hiszem, nem lesz terhünkre a holnapi összejövetel. 

Ujfalussy Miklós : Bizonyára munkával akarjuk el-
tölteni az időt és minden percnek hasznát venni. A 
mit Itten az általam nagyon tisztelt tagtárs Balogh mon-
dott, mintha attól kellene tartani, hogy ma-holnap 
70-en sem fogunk itt maradni, az Isten óvjon meg ezen 
szerencsétlenségtől. Hisz 90 év óta törekszünk ezen 
időpont elérésére és most, midőn itt vagyunk, annyira 
kihalt volna belőlünk a lelkesedés, hogy a 90 évi vára-
kozás után eredménytelenül oszoljunk szét. Én meg va-

gyok győződve arról, hogy ez nem fog történni. Da-
cára annak, hogy minden percet fel akarok használni, 
nekem is az a nézetem, hogy az indítvány tárgyalásába 
holnap nem bocsátkozhatunk. Hiszen, nagytiszt, s mélt. 
zsinat! én nem gondolnám, hogy nekünk ennél érdem-
legesebb indítványunk lehet az egész zsinati idő tar-
tama alatt. Én óhajtom, hogy az indítvány minél gyor-
sabban nyomattassék s osztassák ki, s a felett kerüle-
tenkint tanácskozván, tárgyalásra gyűljünk össze holnap-
után. (Felkiáltások : Szavazzunk !) 

Benkő János : A praktikus angol azt mondja, 
hogy az idő pénz ; mi nekünk azt kell mondani, hogy 
az egyházi alkotmány jövőjének megalkotása drágább 
minden pénznél. Én azt mondom, hogy nem veszítünk 
időt, ha ma megkapjuk a nyomtatványt és csak holnap-
után tanácskozunk ; mert minél jobban átértjük, annál 

j kevesebbet tanácskozunk felette. (Felkiáltások : Sza-
vazzunk !) 

Konc Imre : Épen most hallottam, hogy az idő 
az angoloknak pénz. De ha az angoloknak az idő 
pénz, a magyar reformátusoknak még inkább az. Hat-
hétszáz forintjába kerül a ref. egyházkerületeknek a zsi-
nat minden nap. Hat-hétszáz forintot nem lehet min-
den nap kivetni. Én tehát financiális szempontból is 
egy napot se tartok elodázhatónak. De ha magának 
az indítványnak lényegét tekintjük, nincs szükségünk 

: arra, hogy csak egy napot is elmulaszszunk. Mert ha-
tározottan kimondotta az indítványozó, hogy az első 
részt érintetlenül hagyja. Nem áll nz továbbá, hogy 
ne fejtegethetné ezt a kérdést a zsinat általánosan. Mert 
az első rész már magában véve önálló munka és igy 
nem zárja ki azon nyilatkozatot, hogy elfogadjuk e álta-
lánosságban vagy nem. Én tehát holnap tárgyaihatónak 
látom ezt. (Közbeszólások: Szavazzunk! Szavazzunk!) 

Elnök : Én tehát a szabályok értelmében fölte-
szem a kérdést: azok, kik a holnapot akarjak a tárgya-
lás napjául, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 

A többség a holnaputáni óhajtotta legközelebbi 
tárgyalás napjáúl. 

Az ülés berekesztése előtt, a jegyző Tisza Kálmán 
telegrammját olvassa fel, melyben sajnálatát fejezi ki a 
felett, hogy a zsinaton részt nem vehet, de azért reméli, 
hogy legalább pár órára üdvözölheti a zsinatot. 

A kaszinó tudatja, hogy a zsinat tagjait szívesen 
látja vendégeiül. Köszönettel fogadtatik. 

A gyűlés befejeztével a gr. Degenfeld Imre által 
adott díszebéd fényesen sikerűit. A meghívottak száma 
180 volt. Toasztokban természetesen nem volt hiány. 
Az első toasztot a házi gazda mondta a királyra. Nagy 
Péter felköszöntötte a zsinat elnökét, Beöthy az evan 
gelikusok küldöttségét, Szász Domokos a kormányt és 
Tiszát, mint a házi gazda vejét stb. stb. 

Nov. 2-ikán nem volt nyilvános ülés, hanem az 
egyes egyh. kerületek küldöttei maguk közt tanácskoz-
tak gr. Lónyay indítványa felett. 
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Az alapok és alapítványok. 
— Ajánlva a zsinat figyelmébe. — 

II. 
Nem célom jelenleg az alapok és alapít-

ványok jogi természetének vizsgálatába részletesen 
bebocsátkozni, részint azért, mert annak tüzetes tár-
gyalása egy egyszerű hírlapi cikk keretét messze túl-
haladná ; részint mert annak kimerítő vizsgálata 
törvényeink történetének oly tömkelegébe vezetne 
bennünket, melybe ki egyszer betéved, az ugyan 
az igazság Ariadne-fonalát nehezen fogja e tárgy-
ban feltalálni. A kérdés tüzetes tárgyalását akkorra 
tartom íel, midőn az, érdemleges megoldás alá ke-
rül. Célom jelenleg csak az, hogy az illetők figyel-
mét e fontos tárgy iránt felébresszem s arra felhív-
jam, azon meggyőződésben levén, hogy sokszor 
egy szó a társadalom apathiájába alkalomszerüleg 
odavetve többet használ, mint máskor a legékesebb 
szónoklat, mert az érdekeltséget felébreszti, az érde-
keltség pedig már kezdete az eredménynek. Mind-
amellett szükségesnek tartom egyelőre itt is megem-
líteni, miszerint az előbbi cikkemben említett mun-
kálatok között az egyetlen Ghyczy-Péchy-Győrffy-
féle munkálat az, mely az ujabb államjog elveinek, 
a jogegyenlőség és viszonosság álláspontjának 
magaslatára minden tekintetben fölemelkedett. A 
Horváth Mihály Hoffmann Horánszky-féle- és Sze-
pessy-féle munkálatok vagy nincsenek teljesen 
kidolgozva, mint az előbbi, vagy, mint az utóbbi, 
ha az állam jogait figyelembe veszi is, de a 
vallásegyenlőség elveit illetőleg vagy nem mer 
vagy nem akar nyilatkozni. Az Apponyi-féle nagy-
hangú különvélemény pedig teljesen a középkori 
kánonjog, a Kitonics- és Huszti-féle elvek állás-
pontján áll, mely lehetett akkor az idő és az állam-
érdek követelménye, de ma már a kifejlett kultu-
rális műveltség és államjog álláspontjával homlok-
egyenest ellenkezik; míg a Hamar-féle munkálat 
sem elveiben, sem érveiben, sőt még okmányidé-
zéseiben sem megbízható. 

Az elmondottakból látható, hogy ezen mun-
kálatokban a felekezetek, különösen a protestán-
sok jövőjére nézve nem sok biztató, még keve-
sebb vigasztaló van; tehát kötelességünk magunk-
nak is munkálkodni, még pedig komolyan, beható 
tanulmánynyal és közös erővel, ha azt nem akar-
juk, hogy elveszítsük lábunk alól még az alapot is. 

Szóljanak hozzá egyesek, szóljon hozzá a magas 
zsinat és az evangelikus konvent, szóljanak hozzá 
.különösen jogtudósaink, kiknek igen érdekes tárgy 
kínálkozik a vizsgálódásra, épen most, midőn a 
felsőház reformja kerül tárgyalás alá, a fejedelem 
egyházpatronátusi joga felett, mely valamint a 
felsőház reformjával, ugy az alapok és alapítvá-
nyok kérdésével is szoros összefüggésben van 
Mert ha a vallásegyenlőség és viszonosság nem 
üres szó, hanem komoly valóság akar lenni : ama 
középkori feudális jognak is meg kell szűnnie, 
különben a kath. egyház örökre uralkodó állam-
vallás fog maradni. Különösen pedig követelnünk 
kell határozottan az 1848. 20. t. c. végrehajtását, 
mely elől, mint a nagyemlékű b. Eötvös miniszter 
1848-ban mondotta, nem lehet többé kitérni sem 
az államnak sem a kormánynak. „A kiváltságos 
protekciónak, úgymond, meg kell szűnni, s a sta-
tus protekciójának minden vallásfelekezetre egy-
iránt kiteriesztetni/ 

A jelen országgyűlés is tehát, ha e fontos 
kérdést igazságosan, méltányosan, s egy civilizált 
állam méltóságához illőleg akarja megoldani, nem 
a régi feudális törvények, hanem egyedül az 
1848. 20. t. c. vagyis a teljes jogegyenlőség alap-

ján oldhatja meg azt. Mert összes törvényeink a 
múltban vagy a hűbériség viszonyainak, vagy a 
néprendek kiváltságainak, vagy az uralkodó egy-
ház érdekének, vagy a kormány és dikasztéri-
umai befolyásának nyomása alatt keletkeztek. 
Egyedül 1848-ki törvényeink azok, melyek mind-
ezen érdeken felülemelkedve, minden elveikben és 
eszméikben egy civilizált állam törvényhozásának ma-
gaslatára emelkedtek. Ezek azon törvények, melyek 
a magyar nemzetnek századokon keresztül híven 
ápolt reményét, — országos önállását, — elvégre 
valósították s a nemzetet önmagának visszaadták; 
ezek azon törvények, melyek a hűbéri intézmények s 
néprendi kiváltságok ezeréves várát, elvégre leron-
tották, s a polgári egyenlőség nagy eszméjét meg-
testesítették ; ezek azon törvények, melyek az állam-
vallás felekezeti kiváltságait — annyi szenvedés és 
nyomor forrását — elvégre, legalább jogilag meg-
szűntették s a vallásegyenlőséget és viszonosságot 
kimondották. Fájdalom, csak kimondották, de nem 
valósították meg. A jelen országgyűlésnek maradt fel 
a feladat, hogy ezen kimondott nagy elvet meg is 
valósítsa, vagy legalább arra az utat előkészítse. 
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Ennek feladata, hogy most, midőn arról van szó, 
hogy az érdek vagy az igazság politikája le-
gyen-e továbbra is irányadó törvényhozásunk-
ban, az állambölcseség azon magaslatára álljon, 
melyre amaz 1848-ki törvényhozás felemelkedett; 
hogy szakítson a múlt idők szűkkörű nézeteivel 
s szomorú emlékű hagyományaival s gyógyítsa 
be annyi ezer meg ezer polgárának régi sebeit. 
Ezt várja tőle az igazság és méltányosság; ezt 
várja a haza jólléte, nyugalma s jövő virág-
zása; ezt várja különösen a prot. egyház, melynek 
annyi érdemeiért s szenvedéseiért a haza még 
mindig elégtétellel tartozik; sőt ezt várja a tör-
vényhozás fejlődésének természetszerű logikája 
is, a mennyiben minden törvényhozó testületnek, 
ha az céljának meg akar felelni, törvényei tovább 
fejtésénél mindig azon alapot kell kiindulási pontúi 
vennie, melyet mint legtökélyesebbet, az eddigi 
törvényhozás elért. Ez alap pedig nálunk egyedül 
az 1848-ki törvénykönyv. 

Sokaktól hallottam azon ellenvetést hogy a 
mai kor nem alkalmas a vallásegyenlőség és 
viszonosság nagy kérdésének felszínre hozatalára; 
elég ha az elv ki van mondva, várjunk alkalma-
sabb időt annak tovább fejlesztésére. 

Jól tudom én azt, hogy hazánkban a magas 
klérus mai nap is még oly hatalommal s befo-
lyással bir államügyeinkre s törvényhozásunkra, 
minővel Európának talán egy államában sem; tu-
dom azt is, hogy a kormány a különböző pár-
tok viszonya miatt nálunk mai nap nagyobb 
szabású alkotásokra alig képes; azt is tudom, 
hogy a mai kor, mely a modern bölcsészetre 
Aquinói Tamás középkori ruháját akarja erősza-
kolni, nem a szellem szabad fejlődésének kora : 
de azt is tudom, hogy a jog és igazság elve, 
mely magasabb minden más elveknél, határozot-
tan mellettünk szól, a vallásegyenlőség és viszo-
nosság pedig mai nap már a jog és igazság 
elvének szükséges követelménye, mely elől egy 
törvényhozó testület sem térhet ki többé, mely a 
civilizációra igényt tart. Mellettünk szólnak továbbá 
a nemzeti műveltség haladása, az államjog ujabb 
elvei, a haza jólléte, a polgárok békéje s nyu-
galma, melyek sokkal magasabb érdekek, mint 
akár a kath. egyház hatalmi állása, akár a feje-
delmi jogok elavult feudális elvei. Halottak nem 
uralkodhatnak örökké az élők fölött; régi intézmé-

nyek ruhájába a mai intézményeket s törvénye-
ket öltöztetni többé nem lehet. A korszellem ezen 
követelményét akarva nem akarva figyelembe 
kell vennie a törvényhozásnak, ha a világ előtt 
magát megrovatni nem akarja. Épen ezért megen-
gedhetlen bűn volna saját magunk ellen épen 
most, midőn e nagy kérdés szőnyegre kerül, hall 
gatni, s a vallásegyenlőség és viszonosság útját 
magunk előtt örökre elzárni. 

Továbbá nem örömest bolygatom a protes-
tánsok azon roppant anyagi veszteségét sem, me-
lyet az üldözések szomorú korszakában a kor-
mányhatalommal kezetfogott kath. egyháztól szen-
vedtek ; mert az alapok és alapítványok kér-
désével ez is szoros összefüggésben van. Millió 
meg millió ingó és ingatlan vagyon vétetett el a 
protestánsoktól a múlt időkben, melyeket a prot. 
áldozatkészség, vallásos és nevelési célokra saját 
filléreiből rakott össze s melyek ma is a gazdag 
kath. egyház kezében, sőt ezen alapok törzsva-
gyonaiban is feküsznek. Csak itt körünkben, Sá-
rospatak vidékén, alig van prot. egyház, mely a 
XVII. században a jezsuiták és egyes rajongó 
főurak fanatizmusa által fegyveres kézzel meg ne 
raboltatott volna, a hol aztán a prot. egyház rész-
ben vagy egészben meggyengült, elzüllött, meg-
szűnt, de vele együtt a magyar nyelv is, a haza 
kipótolhatatlan kárára, elhalt mai napig. Egy, 
1773-ban a két prot. felekezet nevében sérelem-
orvoslásért a felséghez benyújtott kérelem 675-re, 
egy másik 1100-ra teszi a megkárosított s eltapo-
dott prot. gyülekezetek számát. Mennyi tokét kép-
viselnek ezek, s mennyi könny és fájdalom, meny-
nyi jogtalanság van ezen erőszakos foglalások 
szomorú emlékéhez kötve?! Olvassátok el Szőnyi 
Nagy István megható rajzát a „Martyrok koroná-
jában* a tornai egyház elfoglalásáról: nincs ember, 
kinek szíve meg ne rezzenjen a vallásos fanatizmus 
ezen őrjöngése felett. 

Nem mondom én azt, hogy ezen birtokokat 
az államtól és a kath. egyháztól mai nap már visz-
szaköveteljük; igen jól tudom, hogy az az ősiségi 
pátens és telekkönyvi birtoklás után most már 
lehetetlen: hanem azt mondom, a mit az 1790/1. 
országgyűlésen a prot. rendek a Felséghez inté-
zett iratukban kijelentettek, hogy ^miként azon 

j polgári jogok közül, melyeket őseink pogány ko-
| rukban birtak, egy is meg nem semmisült a ker. 
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vallás bevétele által: ugy bizonyára az evangéli-
kusoknak is joguk van mindazon javadalmakhoz, 
melyekhez magoknak az alapítóknak célja szerint 
elődeik azelőtt jogga l b i r tak*; és a mit az 
1848-iki prot. értekezlet ismételve kimondott , mi-
szerint „ha van, minthogy van, országosan létre-
hozott közalapérték, azt népesség arányában, az 
egyenlőség és viszonosság elvénél fogva, min-
ket is illetőnek tar t juk. 4 Ily országosan létreho-
zott közalapérték pedig a vallás-, tanulmányi- és 
egyetemi alap, melyhez épen ezért nekünk és a 
haza minden polgárának örök s elévülhetlen jo-
gunk van. 

Ezek nyomán szerény véleményem, illetőleg 
indítványom az egyetemes zsinathoz e két pont-
ban összpontosul: 

i-ször. Neveztessék ki az egye temes zsinat-
ból egy szakértő küldöttség, az alapok és alapít-
ványok tá rgyában egy kimerítő munkálat készíté-
sére, mely egyrészről mutassa ki, hogy ezen ala-
pok és alapítványok országos jellegűek, másrész-
ről követel je határozot tan az országgyűléstől, 
hogy ezen országos alapí tványokban minden val-
lásfelekezet egyenlő arányban részesíttessék. 2-or. 
H a pedig az országgyűlés elhatározná, hogy ezen 
alapok és alapítványok kizárólag a kath. egyház 
tulajdonai, s azokból a többi felekezeteket kizárná : 
ezen határozat ellen az egyetemes zsinat vagy 
annak megbízott képviselői, óvást nyújtsanak be 
az országgyűléshez a zsinat nevében, melyben 
határozottan jelentsék ki, hogy ezen alapokhoz és 
alapítványokhoz való jogáról a protestant ismus 
soha le nem mond s fenntart ja jogá t a jövő nem-
zedék számára . 

Orbán József. 

• 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Thukydides beszédei. Irta Dr. Bászel Aurél egyetemi magán-

tanár. Budapest, 1881. Ara 1 frt 80 kr. 
Midőn e mű rövid ismertetésébe bocsátkozom, min-

denekelőtt szükségesnek tartom megjegyezni, hogy 
ennek címe laikus olvasót könnyen tévedésbe ejthet. 
Azon görög iró, a kinek a „beszédeidről szól a címben 
megjelölt mű, a 27 éves peloponnesusi háborúnak, a 
mely 431—404. K. e. tartott, első 21 évében történt 
eseményeket írta meg egy nyolc könyvre terjedő mű-
ben. Ennek 7 első könyvébe van már beleszőve 41, 
vagy ha Archidanus királynak és a plataeabelieknek a 

II. könyv 71—74. fejezeteiben előadott alkudozásait, s 
a Kleomedes és Tisias, athéni vezérek követeinek s a 
melosiaknak az V. könyv 85 — 113. fejezeteiben közlött 
szóváltásait egy-egy beszédszámba vesszük, 43 oly hosz-
szabb-rövidebb beszéd, melyeket e háborúban szereplő 
legtekintélyesebb államférfiak s hadvezérek részint a há-
ború kitörésekor, részint annak folyama alatt tartottak. 
E beszédeket veszi az itt bemutatott mű beható vizs-
gálódása tárgyává. 

Hogy e beszédek igazi becsét, fontosságát kellőleg 
feltűntethessem, Thukydidesnek, a történetírónak az 
álláspontját kell röviden megérintenem, főleg a kezünk 
alatt levő mű nyomán. Herodotnál egy korlátlanul in-
tézkedő hatalom rendelkezik az emberiség sorsa felett; 
ez vezérli a népeket s ennek intéző ujja látható minden-
ben, népek, országok politikai viszonyait megváltoztató 
történeti eseményekben épen úgy, mint a legapróbb 
mozzanatokban. Szóval nála mindent az isteni valóság 
(ró $tíov) végez. Ezzel ellentétben Thukydides az embert 
teszi a történet alapjává, kiinduló pontjává, az embert 
úgy, a mint van, jó és rosz tulajdonaival, gyöngeségei-
vel s szenvedélyeivel, törekvéseivel s hajlamaival. Vagy-
is ő nála a Herodot isteni valóságával szemben az em-
beri lényeg (ro ávÖQiúTtELOv), a mi az embert emberré teszi, a 
mi az embernek minden időben változhatatlanúl tulajdonát 
képezi, az a történet alkotó faktora. Felfogásom szerint 
az az igazság, hogy a művelődés ellentétek között ha-
lad, alig bizonyúlt be szembetűnőbben valaha, mint e 
két, egymásután működött nagy iró, Herodot és Thu-
kydides között. 

Ez ismertetés keretén kívül esik azon fontos ered-
mény feltűntetése, a mely e nagy lépés által a történeti 
felfogásban a tudomány javára létrejött. Csak arról le-
het és kell itt szólanunk, hogy Th. itt érintett álláspont-
jához képest ama beszédek minő szerepet töltenek be. 

A Th. történeti felfogása szerint a történeti ese-
mények forrásait, kiinduló pontjait az emberi érzelmek 
s gondolatok képezik. Ezek pedig szavakban, beszédek 
ben nyilatkoznak. Ez minden időre nézve érvényes sza-
bály ; de kétszeresen érvényes ez az ókori görög álla-
mok polgári viszonyaival, szervezetével szemben. Ezek-
ben minden fontosabb kérdésben az összes polgárság 
döntött. Ezt pedig, mivel a legkülönfélébb nézetek, 
törekvések és vágyak mozgatják, csakis a legkitűnőbb 
szellemek hathatós ráhatása mellett, a legélénkebb esz-
mecsere, a tárgy többoldalú megbeszélése által lehetett 
egy cél felé irányuló cselekvésre birni. Egészen termé-
szetes tehát, hogy Th. a beszédeket fölvette s beleszőtte 
művébe, felfogásának érvényesítésére jól fel is használta. 
Nevezetesen megismerteti azok közvetítésével velünk az 
emberi tettek s történeti események legrejtettebb rugó it 
megmutattatja velölc, hogy a gondolatokból a tettek, a 
vágyakból s törekvésekből a történeti mozzanatok ho-
gyan fejlődnek, s hogy nagy történeti események az 
emberek gondolataiban, s gondolataik nyilatkozásában,-
a szavakban, hogyan vetik mintegy előre árnyékukat 
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Megismertet azok segélyével a főszereplő személyek jel-
lemével, még pedig oly aprólékosságig kiterjedő részle-
tességgel, hogy láthatjuk, hogyan nyilatkozik az a hely-
zetek különböző volta szerint; elénk tárja bennök azok-
nak gondolkodása módját, törekvéseit ; megismerteti az 
egyes államokat, nemzetiségeket, ezek egymáshoz való 
viszonyát, érdekeit, továbbá politikájokat, törekvéseiket-
jellemöket, tetteik motívumait s a különböző pártok egy-
máshoz való állását. Miután ekkép az események indo-
kolását, magyarázatát közvetlenül maguk a cselekvő sze 
mélyek szájából, s gyakran a célbavett intézkedéseknek 
pro et contra a legnyomósabb argumentumokkal való 
megvitatását halljuk : mi magunk vagyunk képesek saját 
ítéletet formálni a történetíró gyámkodó hozzájárulása 
nélkül, s ezzel egyszersmind, a mellett, hogy az író el-
fogulatlanságát a legnagyobb mértékben megőrzi, az 
olvasó mintegy az események közepébe ragadtatik. 

Igaz, hogy az iró ama beszédeket szórói-szóra, ugy, 
a mint elmondva voltak, nem adta, nem adhatta. Ezt 
épen maga Th. mondja el. De épen e körülménynél 
fogva azok reánk nézve kétszeresen becsesek s épen e 
miatt mondható el róluk az, a mit a kezünk alatt levő 
mü előad, hogy t. i. ^Th. beszédei történeti művének 
eszményi tartalmát képezik, visszatükröztetik a mindig 
és mindenütt érvényes általános törvényeket, melyek a 
történetben működnek, melyek szerint ez fejlődik.* 

Hosszasan kellene szólanom, sokkal hosszasabban, 
mint a hogyan egy rövid ismertetés kerete megenged-
hetné, ha mindazokat, a melyeket a címben megjelölt 
tartalmas mű az itt érintett módon s szellemben ama 
nagyfontosságú beszédekre nézve előad, csak rövideden 
is elősorolni megkísérteném. Elég legyen itt csupán a 
fejezetek címeit felemlítenem, a melyekből fogalmat al-
kothatunk magunknak a mű tartalmáról. A 222 lapra 
terjedő mű a bevezetésen és függeléken kivűl, — melyek 
közül az első a tárgyalt történetíró nagy fontosságát s 
a művében előforduló beszédek szerepét nagy körvona-
lakban megjelöli, az utóbbiban pedig a műben előforduló 
gnómákat sorolja fel, — a következő hét fejezetre oszlik : 
Első fejezet: Thukydides összes beszédeinek átnézete, 
tekintve keletkezésüket, tartalmukat és hatásukat. Máso-
dik fejezet: Thukydides beszédeinek szerkesztése és be-
osztása. Thukydides beszédeinek szónoki schémái. Har-
madik fejezet: A Thukydides beszédeiben található szó-
és gondolat-alakzatok (figuráé verborum et sententiarum). 
Negyedik fejezet: Minő történeti jelentőségük van a 
Thukydides művében előforduló beszédeknek s minő 
viszonyban állanak az egész történeti munkához ? Ötödik 
fejezet: Mikép jellemzik Thukydides beszédei a pelopon-
nesusi háborúban szereplő vezéreket és népeket ? Hato-
dik fejezet: Thukydides beszédeinek viszonya a valóság-
ban tartott beszédekhez, különös tekintettel Thukydides 
illető (I. 22. c.) helyére. Hetedik fejezet: Thukydides 
beszédeinek összefoglaló jellemzése. A Thukydides be-
szédeiben nyilvánuló világnézet. Thukydides politikai 
pártállása. Thukydides művészete a beszédek csoportosí-

tásában. Végszó Minden fejezet végén ezek tartalmat 
jegyzetek egészítik ki. 

Mindezekben a beszédekre vonatkozó adatok egy 
philolog hangyaszorgalmával, éles látásával s mélyre 
ható szellemével vannak összehordva s rendszerbe ál-
lítva ; nagy részletességgel s a tárgy minden oldalát 
tekintetbe vevő figyelemmel s gondossággal vannak az 
azokra vonatkozó tudnivalók felsorolva. Az egyes feje-
zetek végén előforduló jegyzeteket a szakember minden-
esetre nagyon szívesen fogja venni. 

E pontnál egy megjegyzést el nem hallgathatok. 
A második, de különösen a harmadik fejezet görög idé-
zetekkel át meg át van szőve. Sietek megjegyezni, hogy 
ha a mű kizárólag szakközönség számára volt írva, ak-
kor ennek csakis így kellett írva lennie ; de ha ennek 
megalkotásában egyszersmind a nagyobb közönség ér-
deklődésének felgerjesztése volt a cél, azon esetben jó-
val túllőtt a célon, mert sajnos, de ugy van, hogy 
mai műveltségünkre is még mindig áll a közmondás : 
graeca sunt, non leguntur. Azonban még e néhány lap 
átforgatása mellett is igen sok érdekes és tanulságos 
dolgot fog találni benne az olvasó, s amaz alaposság és 
mély eruditio, mely a mű minden során látszik, de kü-
lönösen e lapokon tűnik szembe, csak bizalommal tölt-
heti el a többi lapokon elmondottak hitelessége iránt. 

Tévedések, melyek mindenesetre sajtóhibák közé 
számitandók, csak csekély számmal fordúlnak benne elő. 
Ilyenek pl. a 30-dik lap közepe táján Kleonidas Kleón 
helyett. Ugyanezen lapon pár sorral alább 86, 85 helyett, 
s ismét ez alatt Kleomenes Kleomedes helyett. 

Az iró valóban elismerésre méltó munkát végezett. 
A mű a legmelegebben ajánlható a t. olvasó közönség 
figyelmébe. Zsoldos Benő. 

B E L F Ö L D . 
Ismét egy vallási sérelem. 

II. 
Erdekesebbé teszi azonban a tiszanánai ügyet, 

előzményeinek és lefolyása rövid történetének köze-
lebbről való ismerete. 

Hogy 1851-ben a község részvételével építtetett 
a 1*. kath. plébánus istállója, az kétségtelen. Ostrom-
állapot volt akkor és zsandárvilág; a községek meg 
voltak bénítva, azt tették, a mit parancsoltak; de hogy 
a község már akkor is méltánytalannak és törvénytelen-
nek találta ez eljárást, bizonyítja az, hogy a kölcsönös 
viszonosság elvénél fogva elhatározták, adandó alka-
lommal a prot. paplakon is az istállónak a község által 
leendő építtetését. 

Ez az idő elérkezett 1859-ben; a község be is 
vette az épittetési összeget költségvetésébe. De ki tudja, 
minő sugallat folytán, a megyei számvevő az előirt 
összeget törölte és nem kapott egyházunk semmit. 
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Erre a szép egyetértésben élő községi elöljáróság elha-
tározta, hogy melléképületeinek fenntartására mindkét 
hitfelekezet fog kapni ioo 100 frtot, a fa- és többi illet-
ményeken kivül. S 1868-ig nem volt semmi baj. 

Ekkor azonban a kath. hitközség értelmesebbjei lát-
ván. hogy a ioo frt. nemcsak hogy céljára nem fordítta-
tik, de tulajdonképen azt sem tudják, hová fordíttatik ; 
meggyőződvén arról, hogy sok kellemetlenséggel jár 
az egyházaknak a község általi javadalmazása : maguk 
indítványozták, hogy mindenik hittelekezet gondoskod-
jék önfenntartása eszközeiről, mivel a községnek csekély 
törzsvagyona lévén, úgyis kivetés utján folyhattak be 
a szükséges összegek. Midőn ezen indítvány örömmel 
fogadtatott, megszűnt a közösség és 12 éven keresztül 
maga gondoskodott mindkét felekezet magáról egyházi 
adókivetés által. Különösen prot. egyházunkban a leg-
szebb rend, a legvirágzóbb állapot kelt életre. Templo-
munk, tornyunk rendbe hozatott ; uj harangok készít-
tettek; 8—10 ezer forintba kerülő uj fiiskola építése 
épen most végeztetett be. Ennél rendezettebb egyházat 
kívánni sem lehet. 

Az uj állapotba bele volt nyugodva mindenki ; 12 
év alatt a plébánus ur soha sem tiltakozott a változás 
ellen ; elfogadta híveitől a sóra-, faravalót stb. De ezen 
évek leforgása alatt mintegy 26 telek- és 39 zselléri ille-
tőség jött protestánsok birtokába. A kath. atyafiaknál 
fogyott az adóalap, enyészett az adózási kedv ; plébánus 
ur a hátralékok behajtatását nem akarta, mert ez keserű 
alma; eközben az istálló is düledezni kezdett, a 16 
öl fát sem tudták pontosan beszolgáltatni: tehát kise-
gítő eszközhöz kellett folyamodni. Ez volt a már zugba 
telt visitatio canonica jegyzőkönyve, s ezen alapon 
nem is késett a plébánus ur a községtől követelni 
istállójának újból való építtetését még 1879-ben. A 
község képviselete azonban hivatkozva a 12 év előtti 
határozatra, a követelést visszautasította. Ily értelem-
ben határozott Ilevesmegye bizottsága is 1879. okt. 
14-diki 372. számú határozatával, melyben kimondatik, 
hogy »a községi képviselet az eddigi gyakorlat szerint 
járt el • róm. kath. hitfelekezeti költségeknek a költség-
vetésbe leendő felvétele sem a méltányosság- sem az igaz-
ságon nem alapúi, a róm. kath. hitfelekezeti költségek 
viselésére más vallásfelekezetiek nem lévén kötelezhetők ; 
a róm. lcath. hit felekezetiek nem nyernek semmit és mégis 
a költségvetés és számadás indokolatlan komplikáltatnék: 
a róm. kath. lelkész fel folyamodásával elutasíttatik.« 

Ezen, az igazság és méltányosság követelményeinek 
megfelelő megyei határozat ki nem elégíthette a plébá-
nus urat. Miután az út meg lett egyengetve egy ked-
vező határozat nyerésére, egy év múlva az iskolaszék 
elnöke utján ismét fölvettetett a kérdés. A községi 
képviselet, birtokában a megyei bizottsági határozatnak, 
azt újból viszautasította. A kisebbség azonban ismét a 
megyére apellált, amely azután 1880. julius 13-án 284. 
sz. a. a múlt évivel teljesen ellenkező határozatot hozott, 
melyben T.-Nána községe a róm. kath. plébánián szük-

ségelt uj istálló felépítésére útasittatott. Hozatott pedig ez 
a határozat akképen, hogy sem a tárgysorozatba, sem a 
pótsorozatba föl nem volt véve, tárgyalásáról községünk 
megyei bizottmányi tagjainak sem volt tudomásuk, s oly 
hirtelenséggel mondatott ki a határozat, hogy midőn egyik 
országgyűlési képviselő hozzá akart szólani, már akkor 
egészen más tárgyú okmányok olvastatván, a hozzá-
szólás lehetetlenné volt téve 

így csinálódnak a megyei bizottság határozatai. 
Ezen sérelmes határozatot községünk képviseletének 

többsége a belügyminiszterhez felebbezte ; innen áttéte-
tett az a kultuszminisztériumhoz, amely egyik róm. kath. 
főpap megkérdezése és információja utan, az utóbbi 
megyei határozatot megerősítette. 

Érdekesnek találom ezen 33,388. sz. a. 1880. no-
vemb. 28 án kelt miniszteri határozatnak kiválóbb érveit 
a következőkben megismertetni. »Tekintve, hogy az egy-
házlátogatási jegyzőkönyvnek, mint kétoldalú szerződés 
erejével bíró okmánynak hatályát az 1848. 20. és 1871. 
18. t. cikkekre való hivatkozás nem gyengítheti (az 1790191. 
XXVI. sem ?), miután a törvény átalános intézkedései, a 
már korábban is törvényszerűen (?) keletkezett magánjog-
viszonyokra hatállyal nem bírnak; tekintve, hogy nevezett 
községben, a róm. kath. és helv. hitfelekezetek egyház-
községi ügyeinek 1868. évben történt elkülönítése és azon 
idő ótai külön kezelése, a községet az itt szóban levő kö-
telezettség teljesítésétől fel nem menthetimert az emlí-
tett egyházlátogatási okmány a r. kath. egyházmegyei ha-
tóság hozzájárulásával keletkezvén, ugyanaz utóbbinak bele-
egyezése nélkül hatályából ki nem emeltethetett; tekintve, 
hogy a felebbezett megyei határozat hatályát az ettől el-
térő 1879. októb. ,14-iki korábbi határozatra való hivat-
kozás sem erőtlenítheti meg, mert míg az utóbbi az itt 
szóban levő kérdésről csupán a községi általános költség-
vetés tárgyalása alkalmával csak mintegy érintőleg in-
tézkedett (?), addig a bírálat alatt álló jelen határozat 
tisztán ezen ké dés felett és pedig annak előleges beható 
tárgyalása, és minden oldalróli kellő megvitatása folytán 
hozatott (risum teneatis 1) : mindezeknél fogva sat. sat.® 

A mint ezen rendelet leérkezett, a járásbeli szolga 
bíró azonnal erélyesen útasittatott a megye alispánja 
által a végrehajtás szigorú eszközlésére; de községünk 
képviseletének prot. többsége még most sem tudott bele-
nyugodni ezen méltatlanságba. Azon alapon tehát, hogy 
ezen ügy, mint a község pénztárát terhelő községi ügy, 
— mint már előbb is vélekedett, — a belügyminiszter 
elé tartozik : elhatározta ujabb felfolyamodvánnyal a bel-
ügyminisztertől kérni ezen sérelmes határozatok megvál-
toztatását, mely folyamodványnak küldöttségileg szemé-
lyesen leendő átadásával alólírott másod magával bíza-
tott meg. 

Siettünk az ország fővárosába, mihelyest a szüksé-
ges okiratoknak birtokában voltunk. Mindenekelőtt érint-
kezésbe tettem magamat több előkelő országgyűlési 
képviselővel, a kik minden párt- és felekezeti külömb-
ség nélkül igazságosnak tartották kérésünket, és különö-
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sen a »communitas* szóra nézve mindnyájan azon véle-
ményben voltak, hogy lelkészi fizetéslevélben ez a szó 
hitfelekezetet jelent. Az országgyűlési képviselők szíves 
fáradozásának köszönhettük, hogy midőn f. é. január 27-
kén az országház folyósójában küldött-társammal meg-
jelentem, alig másfélórai várakozás után a belügyminiszter 
úr személyesen átvette kérvényünket és kegyes volt meg-
ígérni, hogy az ügyet ma^á, személyesen fogja megvizs-
gálni. 

Ügyünk szept. 9-kén nyert elintézést 33158. számú, 
a belügyminiszter helyett Prónay József államtitkár által 
aláirt határozattal, melynek értelmében »a vailds- és 
közoktatási miniszter úrral együttes tárgyalás alapján, 
a kérelem teljesíthetőnek nem találtatott; mert az egy-
házi látogatásról szóló okirat szerint a községet szerződés-
szerűleg terhelő kötelezettség forogván fenn, azon kétely pe-
dig, váljon az említett okiratban használt szó: ,communitas* 
alatt, nem iiikább a hívek községe lenne-e értendő\ a 
szónak 1S68. előtti időkben gyakorlatilag kitűntetett ér-
telmezésével szemben nem foglalván helyt: a kiadásnak a 
község költségvetésébe való felvétele alaptalannak mond-
ható nem volt.* 

És most itt vagyunk keserű érzelmekkel eltelve, a 
dörgedelmes szolgabírói rendeletnek meghajolva. Köz-
ségünk prot. vallású főbírója, — a ki Budapesten kül-
dött-társam volt, és mindvégig nagy kitartással küz-
dött mellettünk, — most kényszerítve ott építteti a plé-
bános ur 15 öles istállóját; építteti az indigónak papjá-
nak az ős lakos protestánsok megadóztatásával. 

Hogy legalább veszett fejszének a nyele marad-
jon, midőn a községi költségvetésbe kényszeríttettünk 
tölvenni a róm. kath. lelkész istállója építésének költsé-
gét is ; mivel a mi 1859-ben épített és akkor a költség-
vetésbe fölvett, de a megyei számvevő által kitörőit 
istállónk költségeivel a község még mindig tartozik ; 
de figyelembe véve az 1868. évi LIII. t c. 23. §-át is, 
mely félremagyarázhatlanul igy szól: »különböző vallásfe-
lekezetnek által lakott községben vagy városban, mely 
házi pénztárából egyházi célokra vagy valamely felekezeti 
iskola javára segélyt szolgáltat ki, e segélyben igazságos 
arány szerint, minden ottan létező vallásfelekezet részesí-
tendő*. : fölvettük, és pedig a kath. vallású képviseleti 
tagok beleegyezésével, a költségvetésbe, a hitfelekeze-
tünket arány szerint illető összeget is. Az alkotmányos 
érzelmű megyei számvevő úr azonban, azon indokolás-
sal, hogy ezen összeg kifizetése kimutatható »volna* 
(tessék kimutatni!), ismét kitörölte költségvetésünkből. 

Történtek pedig mindezek a megyei bizottságban 
egy protestáns alispán, odafent egy protestáns minisz-
ter és protestáns államtitkár magas befolyásával, végre-
hajtva egy protestáns szolgabíró által. 

Uram, bocsásd meg bűneinket, és ne vígy minket 
kísértetbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. 

Gyöngyösy Sámuel, 
ref. lelkész. 

K Ü L F Ö L D I EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
A Gusztáv-Adolf-egylet 35-dik nagy-gyűlése. 

(Folytatása és vége.) 

Az északi Pózenben fekvő zachasbergi egyház 
híveínek száma 1500. Száz évvel ezelőtt Zachasberg 
és környéke, háború, rosz termések és járványok kö-
vetkeztében majdnem elnéptelenedett. 1793-ban Nagy 
Frigyes telepített oda 200 német lakost. Földje mocsa-
ras és homokos s felette terméketlen. Az egyház tag-
jainak legnagyobb része szegény napszámos, akik azon-
ban vallási szükségleteik kielégítése végett rendkívüli 
erőfeszítéseket tesznek. Kezdetben a vasárnapi prédiká-
ciókat a tanitó olvasta föl és csak minden hat hétben 
tartott a kolmári lelkész istenitiszteletet és szolgáltatta 
ki az urvacsorát. De ez nem elégítette ki a híveket s 
külön egyházzá alakulván, elhatározták, hogy papot hív-
nak. A kormány 9000 rnárka papi dotációt s ezenkívül 
a papi fizetés minimumának biztosítása végett külön se-
gélyt adott az újonnan alakúit egyháznak. 1877-ben 
kezdték meg a templomépitést 40,000 márka költ-
ségelőirányzattal. Az 1878. okt. 31-én felszentelt temp-
lom építéséből azonban 12,000 márka adósság ma-
radt fel, és paplak építésére, amelyre pedig szintén 
égető szükség volt, nem maradt semmisem. Ehez járult 
még, hogy Zacha Szilárd földesúr, ki tetemesen segí-
tette volt az egyházat, csőd alá került s ettől fogva a 
teher az egyházra kétszeres súlylyal nehezedett. A temp-
lomépitési adósság miatt tehát paplakot nem lehetett épí-
teni. Pedig a mostani paplak alig lakható. Egyszerű 
parasztlakás ez. A tanuló szoba éjszakra fekszik s a 
konyhából alakíttatott át, benne lecsapó ajtó, melyen 
át a pincébe juthatunk, de amely használat közben 
egészségrontó léghuzamot idéz elő. A konyha, mely 
egy folyosóból alakíttatott át, oly hideg, hogy ott, ha 
tűz ég is, lefagy a megöblített edény ; a szobákban csupán 
7—8 foknyi légmérsék idézhető elő. Ennek követke-
zése a papné füibaja s a lelkész köszvénye és rekedt-
sége, mely őt működésében már sokszor akadályozta. 
Gazdasági épületei szintén roskadoznak. Ily körűimé 
nyek közt valódi hősies elszántság a lelkész részéről, 
hogy állását ott nem hagyja. Ezen önfeláldozást 
méltánylandó, elhatározta az egyház, miszerint 30 évi 
törlesztésre ujabb 9620 m. kölcsönt fog felvenni, hogy 
paplakot építhessen. Az egyházi főtanács e célra 4000 
márka segélyt igért, de csak azon esetre, ha az egy-
ház gyorsan intézkedik, nehogy papja, ki már más 
állomásért folyamodott, helyét elhagyja. A jelenlegi 
lelkész elmenetele esetén az egyház papot nem kapna 
mindaddig, míg uj paplakot nem építene. 

Elnök a fennebbi előadás után, szavazásra bocsáj-
totta a kérdést, hogy a most említett három egyház 
közül melyik részesíttessék a 16.491 márkra rugó fő-
adományban. Troppaura 24, Ersteinra 34, Zachasbergre 
84 szavazat esett s így a győztes ez utóbbi lett. A 
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másik két egyház külön-külön 4500 márkát kapott. 
Ezen adományokhoz magyar egyet, gyámintézetünk 
172 márka 80 fillérrel járult. 

Gröben pózeni konzisztóriumi tanácsos meleg szavak-
ban köszönte meg a zachasbergi egyháznak nyújtott sze-
retet-adományt a pózeni konzisztórium, a pózeni G.-A.-
főegylet és a szegény zachasbergi egyház nevében. 

Érdekes volt ezután Dr. Criegern-nek a szent 
edények, díszbibliák és tanszerek szétosztásáról szóló 
jelentése. A Brachel és Brechlen westfáliai egyházak 
részéről ajándékozott keresztelési edényeket az orsovai 
egyháznak, a harangot a poroszországi Bartelsdorfnak 
ajándékozták. 

A közfigyelmet sikerűit lekötnie a dortmundi szü-
letésű Dr. Brandnak is, ki jelenleg az orsovai egyház 
gondnoka s mint ilyen a nevezett egyház viszonyait 
részletesen ismertette. A 140 lelket számláló orsovai 
uniált egyház, mint a távol Pancsova filiája, 1874-ben 
szervezkedett. Az istenitiszteletnek két nyelven, t. i. 
magyar és német nyelven kell tartatnia. A német isteni-
tiszteletre a turnu-szeverini német lelkész szokott át-
rándulni. Szónok tévedt, midőn azt mondá, hogy a te-
mesvári utazó lelkészi hivatal megszűnvén, most már a 
puszta véletlenre van bízva a kétnyelvű istenitisztelet 
megtarthatasa, holott azelőtt az utazó lelkész legalább 
kétszér egy évben Orsovát is meglátogatta s ott ma-
gyar istenitiszteletet tartott. Tévesnek mondom ez állí-
tást, mivelhogy az utazó lelkészi állomás csak ürese-
désben volt, de nem szűnt meg. A vallástanitásra szó-
nok vállalkozott. Temetést is végzett egyszer a turnu-sze-
verini lelkész utasítása szerint, de többször átallotta 
ezt tenni, mivelhogy világi ember által végzett temetés, 
egyházukat más vallásúak szemében lealacsonyította 
volna. Amikor tehát saját lelkészükkel nem rendelkez-
hettek, a római katholikus és a görög-keleti lelkészek 
szolgálatát vették igénybe. Istenitiszteletüket az állami 
leányiskola termében végzik. Van szétrakható oltáruk, 
szép terítővel ; egy erős hangú harmoniumjok ; vannak 
oltári edényeik, magyar és német énekes könyveik. Az 
egyház tőkéje jelenleg 6000 frtra rúg, mely összeg ha-
tos kamatra van elhelyezve. A G.-A.-e. központi bizott-
sága megígérte, hogy amint az egyháznak saját lelkésze 
lesz, ennek hivatalba lépésétől számítva, öt éven át 300 
márka évi segélyt ád. A bécsi főegyházi tanács három 
év óta, évenkint 300 frtot ad. Ha sikerűi az egyháznak 
még 9000 frtot összegyűjtenie, akkor a kamatok fel-
használásával lehetséges lenne lelkészi állomást rend-
szeresíteni. 

Elnök megköszöni szónok önzetlen munkásságát 
Orsova érdekében s egyszersmind megörvendezteti őt 
azon kijelentéssel, hogy a központi bizottság elhatá-
rozta, miszerint a cél elérésének gyorsítása végett az 
ötévi járadék első részletét már ez idén ki fogja fizetni. 

Flulime dortmundi lelkész jelentése szerint a Rei-
nold-templomban tartott esti istenitiszteletkor begyűlt 
320 m., ugyanott reggel 297 m. 31 f., a Péter-temp-

lomban 15 m és a Mária templomban 138 m., összesen 
906 m. és 75 fillér. Ezenkívül az árvák számara be-
gyűlt 140 m. 

Végre a jövő gyűlés helyéül egyhangúlag Lipcse 
jelöltetett ki. Lipcsét Sclimidt schönfeldi lelkész aján-
lotta. Lipcse óhajtaná már az egyletet 23 évi vándor-
útja után otthon látni ; mert az egyletnek e város a 
hazája. Ötven évi jubilaeumát otthon fogja a legmél-
tóbban megünnepelhetni. 

Schnúd azon ajánlata, hogy a gyűlés a württem-
bergi Reutlingenben tartassék, ezúttal mellőztetett. 

Ezek után az elnök köszönetet mondván Dort-
mund városának a szíves vendéglátásért, Dr. Lechler 
egyházi tanácsos pedig hálát adván az egek urának, 
hogy a gyűlés munkásságát siker koronázta, a gyűlés 
az ,Erős várunk4 eléneklése után feloszlott. 

Délután 4 órakor a gyűlés tagjai az »Unió4 nevű 
vasmű- és vasbányatársulat telepeit tekintették meg. 
Innen visszatérvén, a Reinold-templomban tartott egy-
házi hangversenyen jelentek meg. Este pedig a kaszi-
nóban közvacsora volt. 

Aug. 19-kén, pénteken, a tagok közül 450-en a 
Dechen barlanghoz rándúltak ki. Az ebéd Iserlohnban, 
a kies Alexanderhöhén volt. Valamivel 4 óra előtt tér-
tek vissza Dortmundba hogy csakhamar végkép búcsút 
vegyenek annak vendégszerető falaitól. 

Láng Adolf. 

I R O D A L O M . 
Naptárak. A Franklin-társulatnak a jövő évre szóló 

naptárai megjelentek. Egyelőre a következőket említjük 
meg közülük : 

Protestáns új lcépes naptár. Szerkesztette Dúzs Sán-
dor tanár. 28-dik évfolyam. Ára 50 kr. Ez egyike a leg-
gondosabban szerkesztett naptáraknak. Tartalmát képezik 
Révész, Schleining Károly ev. esperes és Fabritius Károly 
életrajza, jól talalt arcképükkel együtt. Továbbá van 
benne három elbeszélés, az egyik Könyves Tóth Kál-
mántól, a másik Bodon Józseftől s a harmadik Kalocsa 
Rózától; három költemény Faluhelyi Gábortól ; végre 
két ismeretterjesztő cikk, melyek közül az egyiket Dr. 
Csiky Kálmán irta. A naptár végén protestáns egyházi 
tiszti névtár foglal helyet. 

Nemzeti nagy képes naptár. Szépirodalmi és isme-
retterjesztő tartalommal, számos képpel. Szerkeszti Áldor 
Imre. 14-dik évfolyam. Ára 1 frt. Gazdag tartalmából 
kiemeljük Sziklai János beszélyét, továbbá az államtit-
károk életrajzait, a mult év nevezetesebb eseményeinek 
leírását s Magyarország tiszti cím- és névtárát. 

István bácsi naptára. Szerkeszti Kőhalmi Klim-
stein József. Alapítá Majer István. 27-dik évfolyam. Ára 
50 kr. Katholikus szellemben van szerkesztve. Vannak 
benne gazdasági, népnevelési, történeti, művészeti és tré-
fás közlemények. A történeti rovatban Széchenyi György 
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esztergami érsek, Szabó Imre szombathelyi püspök és 
Szepesi Imre életrajzai vannak közölve. A cikkek szer-
zői : Nyulassy Antal, Udvardy Ignác, Kiss Rezső, Zámolyi 
Varga Mihály, Horváth Béla és Markovich Ince. 

Magyar nők házi naptára. Szerkeszti Benicky Irma. 
14-dik évfolyam. Ara 60 kr. Számos erkölcsnemesítő, 
ismeretterjesztő, nevelési, szépirodalmi és gazdasszony-
kodás körébe vágó közleménnyel. Tartalmából különösen 
kiemeljük a ,Mata Florida* című nagyobb elbeszélést, 
hat orvostudornő életrajzát s a > Hogyan neveljük leánya-
inkat r* és „Mi az udvariasság ?* című tanulságos cikkeket. 

Lidérc-naptár. 21-dik évfolyam. Ara 60 kr. E 
naptárban most is van elég hajmeresztő história, de 
mégis kevesebb, mint előbbi évfolyamaiban. A borzalmas 
történetek mellett most számos ismeretterjesztő cikk is 
foglaltatik benne, például a bukaresti népéletről vagy a 
jégárakról és hómezőkről szóló közlemények. 

Honvéd naptár. Szerkeszti Aldor Imre. 15-dik év-
jolyam. Ara 60 kr. Nagyobbára a katonaság és hadá-
szat körébe vágó közleményekkel; de népszerűen elő-
adva, úgy hogy e cikkeket bárki is megértheti és eset-
leg tanúihat belőlök. Tartalmából kiemeljük Ballagi 
Aladárnak a Vasárnapi Újságban megjelent , Magyar 
huszárok francia szolgálatban* című cikkét; továbbá a 
francia köztársaság első háborújáról (a tuniszi hadjárat-
ról) szóló cikket; Ihász ezredes, br. Fejérváry államtit-
kár életrajzait; végre sHogy került hozzánk Bem tá-
bornok ?' című érdekes közleményt. 

A magyar nép naptára. Szerkeszti ifj. Tatár Péter. 
27-dik évfolyam. Ara 40 kr. Számos ismeretterjesztő 
cikkel s egy beszélylyel Erdélyi Gyulától. 

Uj fali naptár. Ara ? Különösen ajánlható irodák 
számára. 

Ima és emlékbeszédek, magyar-gyerő-monostori 
br. Kemény István ravatala fölött. Csombordon 1881. 
szept. 16-án mondották : Szász Domokos, Damokos László 
az elhunyt egykori képviselőtársa, Elekes Károly igaz-
gató-tanár és Csató János alispán. Az elhunyt arcképé-
vel. A jelen füzet közrebocsájtásaért elismeréssel tarto-
zunk az illetőknek, két okból. Először mert oly férfiú 
emlékezetének van az szentelve, aki örök hálára köte-
lezte le magának különösen az erdélyi ref. egyházat. 
Másodszor pedig azért, mert a füzetben foglalt ima és 
emlékbeszédek irodalmi |pecscsel birnak. 

Haubner Máté, dunántúli ev. superintendens emléke. 
Állította az egyházkerület. Sopron. Ára 40 kr. A tiszta 
jövedelem a dunántúli egyh. ker. gyámolda javára for-
díttatik. Kapható Karsay superintendens úrnál. A meg-
boldogult arcképével, amely 20 krért külön is kapható. 
A legmelegebben ajánljuk e füzetet, mely egyházunk 
ama kitűnőségének emlékére adatott ki, a protestáns 
közönség figyelmébe. Haubner élete tanulságos például 
szolgálhat minden protestáns lelkésznek, s e füzetben 
az ő tevékeny életének történetével ismerkedünk meg. 
A díszesen kiállított füzet tartalma a következő : Karsay 
superint. gyászbeszéde. Poszvék Sándor emlékbeszéde. 

Haubner életrajza, mely lapunk f. é. 13. 14. 15. számai-
ban jelent meg először, szintén Poszvék Sándortól. Végre 
Haubnernek Győrött 1848. dec. 3-kan kelt, a dunán-
túli ev. egyh. ker. lelkészeihez s tanítóihoz intézett híres 
pásztorlevele. 

K Ü L Ö N F É L E K . 
T . o lvasó inkhoz . Midőn a jelen számban meg-

kezdjük a zsinati tudósí tások közlését, szükséges-
nek tar t juk kijelenteni, hogy lapunk hetenkint 
kétszer, amint terveztük, technikai akadályok miatt 
nem jelenhetik meg. Mi alapos és a lehetőségig 
hű tudósítást akarunk adni. Ezt pedig másként 
nem érhet jük el, mint ugy, ha lapunk megbővUve 
hetenkint egyszer lát napvilágot. A napi lapok 
közül egyik másik a zsinati tárgyalásokról gyor-
san tudósít ja olvasói t ; a tar tot t beszédeket bő 
kivonatban megtáviratoztat ja magának. D e hogy 
e tudósítások mennyire megbízhatatlanok, hogy 
mennyi értelmetlenség és zavar van azokban, arról 
bárkinek is módjában áll meggyőződni. Mi nem 
szeretnők, hogy a gyors közlés folytán tudósítása-
ink belső ér téke ar ra a niveaura szállna alá, 
amelyen a napi lapok e nemű közleményei álla-
nak. Ezt, azt hisszük, olvasóink se akar ják s ennél-
fogva megelégszenek azzal, ha a zsinat egy-egy 
heti munkásságának gyorsírónk által összeállított 
hü képét találják fel lapunk egyes számaiban. 

Szerkesztő. 

* Személyi hírek. A nagyszalontai egyházme-
gyébe kebelezett anti ref. egyház okt. 9-én Rác Já-
nos békésgyulai ref. tanitókáplánt választotta meg sza-
vazattöbbséggel lelkészévé. A megválasztott ugyané hó 
30-kán foglalta el hivatalát. — A kolozsvári unitárius 
egyház, amint a $Keresztény Magvető* ép most meg-
jelent 5-dik füzetében olvassuk, egyik rendes papjáyá 
Mózes András abrudbányai lelkészt választotta meg. 

* A „Religio* a zsinatról. A hazai hírlapok leg-
nagyobb része nem várt érdeklődéssel viseltetik a zsinat 
iránt. A zsinat megnyitása alkalmával csaknem kivétel 
nélkül vezércikkben emlékeztek meg ezen eseményről, 
mely nemcsak egyházi,, de politikai szempontból is igen 
nagyfontosságú. A mi szeretetreméltó kollégánknak, a 
jReligionak* azonban szellemi éléskamrája nagyon üres 
lehet, midőn vezércikk helyett mindössze ennyit ír a 
zsinatról: »A ref. zsinat, mely 114 tagból fog állni, f. 
hó 31-kén nyílik meg Debrecenben. Ragyogón süt a 
magyar protestántizmus napja. Ámde késő ősz van már 
és az alkony igen közel esik a délhez.* Jobban tette 
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volna a mi kollégánk, ha inkább semmit sem ír a zsinatról, 
mint hogy egy esetlen, ízléstelen megjegyzéssel elárulja 
szellemi szegénységét. 

* Az egyházi illetékek ügyében a kormány egy 
vegyes bizottságot küldött ki, melyben a vallás-, igaz-
ság- és belügyminisztérium két-két taggal van képviselve. 
E bizottság f. hó 7-én veszi a kérdést tárgyalás alá. 
A tanulmanyi alap igazgatóságát a vallásügyi miniszté-
rium véleményadásra szólítván fel, ez a maga vélemé-
nyében a miniszteri rendelet ismeretes álláspontjára 
helyezkedett, vagyis a canonica visitatio alkalmával, az 
egyes községekben a telkek után egyezségileg kimért 
párbért a dologhoz kötött tehernek akarja qualifikálni. 
Reméljük azonban, hogy a bizottságban ez az álláspont, — 
mely a vallásfelekezetek közötti jóegyetértésre és békes-
ségre nézve olyannyira veszedelmes, — nem fog több-
ségre jutni. S ha e reményünkben mégis csalatkoznánk : 
nem lesz más hátra, mint hogy az országgyűlés utján 
keressük sérelmünk orvoslását. 

* A tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület 
következő pályakérdéseket tűzte ki az 1881/2-ik iskolai 
évre : I. Ad-e a középiskola a gyakorlati életre annyi és 
olyan ismeretet, hogy ezáltal fölöslegessé válnék a 
felső nép- vagy polgári iskola állítása azon városokban, 
a melyekben középiskola létezik ? Jutalma Szatmár vá-
rosa ajánlatából 200 frt. Beküldési határidő 1882. ju-
nius 1. II. Tapasztalás szerint a latin nyelv és irodalom 
iskolai tanítása a jelenben nem mutat fel annyi ered-
ményt, a mennyit attól akár a ráfordított idő, akár a 
tudomány érdeke szempontjából megkívánni lehet és 
kell; ennélfogva kutattassanak fel e tünemény okai, to-
vábbá jelöltessenek meg a módok, amelyek által a bajon 
segíteni lehessen s a középiskolai képzés ez ágának 
eredménye biztosíttassék. Jutalma IOO frank aranyban. 
Beküldési határidő 1882. máj. I. III. Vallásosság s pro-
testáns érzület dolgában mit várhatunk a gymnasium-
tól? Miként használhatók fel e célra a gymnasiumi ok-
tatás és fegyelemtartás általában s különösen a vallási 
tanórák anyagja, tanmenete, tanmódja ? Jutalma a szat-
mári ref. egyházmegye ajánlatából 100 frt. Beküldési 
határidő 1882. máj. 1. — A pályaművek szokott pályá-
zati feltételek mellett az egyesület elnökéhez küldendők. 
A pályadíjak csak absolut becsű műveknek adatnak ki. 
Csak egyesületi tagok pályázhatnak. Rendes tag lehet 
minden prot. tanár, pártoló tag minden tanügybarát, 
ki a tagsági évi díjat, 2 frtot befizeti. Debrecenben, 
1881. október 30. Az állandó bizottság. 

* Az Erd. Prot. Közlöny f. évi 44-dik számában 
Szász Béla „kisérletképen az uj énekes könyv számára* 
egy zsoltárt közöl, melyre vonatkozólag Ivánka Sámuel 
a következőket irja nekünk : A Szász Béla által közlött 
I. Zsoltár áttétele ellen kevés kifogásom van, de mégis 
van, t. i. hogy az énekbizottság annak dallamát hasz-
nálaton kívül tette ; tehát ha a szöveg megütné is a 
mértéket, dallamánál fogva az föl nem vehető. Az I. 
Zsolt, a konventi megállapodás folytán csak szövegileg 

állhat meg, de csakis ugy, ha a II. Zsoltár szövegével 
egy kiválasztott dallamra alkalmaztatnék. Mert voltak 
oly bizottsági tagok, kik azt állították, hogy az I. Zs. 
a II. Zsoltárral szövegileg egyesíthető. En tehát azt 
mondom, hogy a két Zsoltár egyátalában nem egyesít-
hető szövegileg. Miután pedig az I. Zs. dallama ki-
hagyatott, annak szövege semmiféle variátióban föl nem 
vehető a régi dallamra. Tehát aki az I. Zsoltárt át akarja 
irni, azt legkönnyebben a XXIII. Zs. dallamára Írhatja át, 
mert metrikai tekintetben a szöveg igy legkönnyebben 
egyeztethető ; a XVI. Zsoltár dallamára is lehetséges, 
de már nagyobb rombolással. 

* Gyászhirek. Gr. Bethlen István, a marosi (er-
délyi) ref. egyházmegye újonnan választott főgondnoka, 
az erdélyi arisztokratia egyik legtehetségesebb fiatal tagja, 
mint az Erd. Prot. Közlönynek írják, okt. 28-án reggel 
Bécsben, egy műtét következtében, megszűnt élni. — 
Varga István mezőtelki ref. lelkész közelébb elhunyt, 
özvegyet és öt árvát hagyva maga után. — Herceg 
János debreceni ref. leányiskolái tanitó 81 éves korában 
elhunyt. — Urházy Lajos biai ref. lelkész neje, szül. 
Végh Irén f. hó 29-én reggeli 2 órakor, életének 20-dik 
évében, boldog házasságának hatodik havában elhunyt. 
A szerető férj, mint a vallás hű szolgája, hitében ke-
ressen vigasztalást. De fájdalmát enyhíteni fogja tán 
némileg az a tudat is, hogy szomorúságában mindazok 
teljes szivükből osztozkodnak, akik a derék fiatal nőt 
ismerték. — Id. Horváth István gégényi ref. lelkész f. 
évi október 23-ikán 74 éves korában jobb létre szende-
rült. Nekrológját legközelebb, mihelyt hely lesz rá, 
közöljük. Béke legyen hamvaikon ! 

* Hibaigazítás. Lapunk múlt számában a kishonti 
ev. esperesség köréből közöltünk egy tudósítást, holott 
az a nagyhonti esperességre vonatkozik. 

* Szerkesztői mondanivalók. T. munkatársaink-
hoz. A zsinat együtt ülvén, a zsinati tudósítások veszik 
igénybe lapunk legnagyobb részét. Ennélfogva t. mun-
katársaink szíves elnézését kérjük, ha időhöz nem kötött 
cikkeik közlésével késlekedünk. — Sz. J. Felszólalása 
kétségkívül nagyon figyelemre méltó. Hogy egy kor-
szerű egyházi törvénykönyvre szükség van s hogy a köz-
igazgatást és törvénykezést mind az egyházmegyén, 
mind a kerületen egymástól teljesen függetleníteni kell, 
— mindezek aranyigazságok. De az alkalom nincs jól 
megválasztva ezen igazságok elmondására. Az ön, kü-
lönben helyes felszólalása, csak olaj volna a tűzre, mely-
nek pedig ellenkezőleg elfojtására kell törekednünk. Mert 
az a bizonyos ügy nem a sajtó, hanem az illetékes ha-
tóságok útján oldandó meg. 

A D A K O Z Á S O K . . 
Az orsz. prot. árvaház részére : Ritter Károly 

küldeménye, a maga részéről 1 frt., a somorjai ev. 
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egyház részéről 2 frt. Kis Gábor a pápai agendások 
részéről 70 kr. Gózon Gyula küldeménye 1 frt 40 kr., 
mely összeg a kiliti ref. egyházban a reformátió ünne-
pén kitett tányérokban gyűlt össze. Zeke Lajos sik-
lósi ref. lelkész küldeménye 2 frt. (mely összeghez a 
következő konfirmándusok járultak : N. Borbély János 10 
kr., Hitre Ödön 10 kr., Denke Sándor 10 kr., Pécsi 
János 10 kr., Mészöly Gyula 10 kr., K. Borbély János 
10 kr., Géci Lajos 10 kr., Pápai Sándor 10 kr., Kuli-
fai Antal 10 kr., Farkas Etel 10 kr., Gondi Julianna 
10 kr., Fodor Julianna 10 kr., Korsós Juliánná 10 kr., 
Kovács Juliánná 10 kr., Denke Juliánná 10 kr., N. N. 
adott hozzá 50 kr.) Gáncs Jenő a sz.-fehérvári ev. gyüle-
kezet részéről 2 frt 42 kr. Szerk. 

Pótlék a zsinati tudósításhoz. 

A zsinat nov. S-iki ülésén Nagy Péter egy napló-
bíráló bizottság kiküldése iránt tett indítványt, melyet 
elfogadtak. Ezután Lónyay gróf már ismert indítványát 
az értekezleten tett módosítványnyal együtt terjeszti elő. 
Miután az eszmecsere a fölött már megtörtént, azt rö-
viden elfogadásra ajánlja. Beöthy Zs. elfogadja az indít-
ványt, úgy a mint az most beterjesztetett. Kun Bertalan 
szintén elfogadja, mert ezaltal nagyon meg lesz köny-
nyítve a szervezés. Hegedűs L., I1 ejes 1. szintén elfogadják. 

ax utóbbi azonban a tárgyalási sorrendbe felvétetni kívánja 
a magyar ref. segélyegyletről szóló tervezetet is s e cél-
ból pótindítványt nyújt be. Révész B. a perrendtartást 
és a lelkészválasztásról szóló szabályjavaslatot is felvé-
tetni kívánja. Mindezen indítványok a nov. 4-diki ülés 
napirendjére tűzetnek ki. Ezután áttért a zsinat a 
magyarországi ref. egyház alkotmányának tervezetére s 
ebből az általános határozatok négy első pontja, vala-
mint a 7-dik pont lényeges módosítással elfogadtatik. Az 
5. és 6. pont változatlanúl meghagyatik. A részletekről 
jövő számunkban. 

A nov. 4-iki ülésen megválasztották a naplóbíráló 
bizottságba Ballagit, Kovács Ö., Molnár B., Hegedűs L. 
és Balogh F.-et. Révész Bálint indítványa egyhazalkot-
mányiigyi-, országos segélyalapügyi-, egyhazbírósági-
és kérvényi bizottságok választása iránt kinyomatni 
rendeltetett. Ezután folytatva tárgyaltatott az egyház-
alkotmany-tervezet, melynek 8—12. §-ai változatlanúl 
elfogadtattak. A 13., 14., 15. §-ok, hosszú vita után, 
ujabb szövegezés végett bizottságnak adatnak ki. Leg-
nagyobb vitát idézett elő az egyházközségi közgyűlés-
ről szóló rész, mely a délután folytatva tartott gyűlés 
egész folyamát is igénybe vette. A szónokok egyrésze 
a presbyteriális-, a másik része a közgyűlési rendszert 
védelmezte. A vita Lónyay Menyhért gróf azon indít-
ványának elfogadásával végződött, mely szerint az egy-
házkerületekre bízandó^ hogy meghagyják a presbyteri-
ális rendszert, vagy a közgyűlésit léptessék életbe. 

A Franklin-társulat 
magyar irodalmi intézet k iadásában Budapesten (egyetem-utca 4-dik szám) megjelent és minden 

könyvárusnál kapha tó : 

I I P i r o t e s t á L n s tjl] k é p e s n a p t á r 
1882-dik évre. 

Szerkesztet te D T J Z S S A . INT I D O 33, tanár 

XXVIII. évfolyam. 
f 

fűzve 50 krajcár. 

T A R T A L M A : Naptár i rész, naplói jegyzetekkel . — Freil igrath Ferdinánd. O szeress, míg szeretni 

tudsz! Ford . Faluhelyi Gábor . — Révész Imre (Arcképpel). — Könyves Tó th Kálmán. Későn! és 

mégsem későn! (Beszély). — Dr. Csiky Kálmán. Népünk szaporodása s a gyermekhalandóság. 

(A cura-pastoralis szempontjából.) — Schleining Károly evang. esperes (Arcképpel). — Bodon József. 

A vén preceptor utolsó órá ja (Elbeszélés). — Munka és hő (Természettani elmefuttatás). — Fabri-

tius Károly (Arcképpel). — Uhland. A pásztor vasárnapi dala. Ford. Faluhelyi Gábor. — Kalocsa 

Róza . 'K ibékü lés . — H u g ó Viktor. A szitakötő. Ford. Faluhelyi Gábor . — Protes táns egyházi tiszti 

névtár. — Országos vásárok. — Hirdetési értesítő. 
Felelős szerkesztő és kiadó-tutajdonos: XDr . I B a . l l a , g " i D E U T S C H M. féle művészeti intézet Budapesten. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T O -
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Kinizsy-utca 29. sz. I. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : Hi rde tések d i j a : 
H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel t 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. 

Teljes számú pélcLáiny olt Icai irxinciég- szolg-álhatunk. 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök 
lejárt, annak megújítására felkéretnek. 

ZSINATI TUDÓSÍTÁS. 
— Saját levelezőnktől, gyorsírói jegyzetek alapján. — 

N o v e m b e r 3. 

A mai ülés első tá rgyát Gróf Lónyay kinyomatot t 
indítványa képezte. Az indítványozó rövid indokolásában 
kijelenti, hogy ő ezzel csak azt akarta elérni, hogy a 
tanácskozás rende úgy állapíttassék meg, hogy az alkot-
mány elkészítése tekintessék ezen gyűlés főcéljául. De 
miután zsinati képviselőtársaival folytatott beszélgetései 
nyomán arról győződöt t meg, hogy azok az indítványá-
ban a convent elé utalt ügyeket is fenn akarják tartani 
a zsinat számára s az alkotmány elkészülte után, azt 
hiszik, hogy lesz még idő azok tárgyalására is : ő tehát 
javaslatát ez irányban módosítja s ujolag Írásban beter-
jeszti. 

Gróf Lónyay ekkép módosított indítványát egy-
hangúlag elfogadván a gyűlés, azonnal át tér t az alkot-
mánytervezet i . §-nak tárgyalására. Azonban ezen §. 
meglehetős vitát keltett . Sokan az egyháznak abban ki-
fejezett meghatározását helytelennek, mások alkotmány-
törvénybe nem valónak tekintették, s a javaslatok egész 
halmazát nyúj ták be, mig végre Vay Béla bárónak Bal-
lagiéval összeöntött indítványa fogadtatot t el. 

A vitát K ö r m e n d y Sándor kezdte meg, a ki be-
szédében hangsúlyozta, hogy, ha szakadást nem akarunk 
előidézni: a dogmaticai meghatározásoknál óvatosan 
kell eljárnunk. Sok szó fér például ahhoz, hogy e §. a 
valláserkölcsi ismeret forrásául egyedül az ó- és új 
szövetséget ismeri el. Hisz már az idvezitő azt m o n d j a : 
mindeneket megpróbáljátok s a mi jó, azt megtartsátok ; 
ennélfogva a józan észt az egyház mindig a hit forrá-
sául tekintette. De meg, ha a római kath. Rómára, a 
görög kath. Sz. I 'étervarra néz, miért ne lehetnénk mi 
magyar egyház. O tehát ezen módosítást adja be : a 

magyarországi ref. ker. egyház, mely országos törvé-
nyeinkben helv. hitv. evang.-nak neveztetik, magyar 
evangyeliomi ref. egyháznak nevezi magát.® 

Kovács Ödön szintén módosítást nyújt be. O 
nemcsak azért kivánja e §. módosítását, mert rosz benne 
a meghatározás, hanem azért, mert törvénykönyvbe 
nem való. Hitnyomozó törvényszék az egyház nem le-
het. A 8-dik §. különben is feleslegessé teszi az elsőt. 
Ne terjesszenek be szentesítés végett olyat, a mit semmi 
halandó szentesítése alá nem szokás bocsátani. Külön-
ben is csak azt szokás definiálni, a mihez kétség f é r : 
a magyar ref. egyházhoz nem fér kétség, mert élő ere-
jével eléggé meghatározza magát . 

B e ö t h y a § megtar tása mellett nyilatkozik. 
V a y Béla báró szintén nem szeretne dogm. vitába 

ereszkedni, de azt se szeretné, ha újra keresztelnők ma-
gunkat ; maradjon meg régi nevünk, s ezt elérjük, ha 
egyesitjük a két §-t akként, ha t a magyar ref. egyház, 
mely . . . . neveztetik« után ezt tesszük: , magaban 
foglalja* stb. 

Ba logh Fe r . nem fél oly nagyon a dogmától, mert 
hiszen ha ezt a szót mondjuk k i : zsinat, már akkor dog-
mát mondtunk, mert ezt nem használhatja más testület. 
Ha ezt mondjuk : ref. zsinat, még több dogma lesz benne. 
Akármihez fogjunk mint egyház : abban dogma lesz. 
Mi egyházi törvényt alkotunk, tehát annak nem lehet 
pusztán polgári jellege. Ha azt mondjuk csak, hogy ref. 
egyház, nem határoztuk meg szabatosan magunkat, mert 
az anglicán episcopalis egyház is ref., de nem presbyteri. 
Midőn felemlítjük, hogy presbyteri ref. egyház : a legszebb 
dogmát mondottuk ki. Az a nisus, midőn mindentől 
félünk, a mi dogma, nem illik e zsinat méltóságához. 
Eredetünket se szégyeljiik. Csakugyan Helvétiából vet-
tük a reformatiót. Ne szégyeljiik az egyesülést, ne szé-
gyeljük, hogy mi a világon elterjedt reformátusoknak 
testvérei vagyunk. Jöhet idő, mikor a külföldi testvéreknek 
azt mondjuk, mi 300 év óta testvéreitek vagyunk, most 
nálunk baj van, jöjjetek segítségünkre. Meglehet, hogy 
mint 1861-ben, Anglia közbe veti magát éret tünk. A 
megtartasa mellett van, mi a haladást sem gátolja. 



Hegedűs Lászlót az előző szép beszéd megha-
totta, de meg nem győzte. Minthogy alkotmány- s nem 
dogma-készités a célunk, s a vita szakadást idézhetne 
elő, Vay indítványát fogadja el. 

Révész azt hiszi, hogy meg kell határoznunk ma-
gunkat ; mert általános név alá akárki is alá bújhat. 
Nem lehet az i-ső §.-t kihagynunk, ha közjogi alapunkat 
ellökni nem akarjuk. Ha szégyeljük kimondani, hogy mi 
az ó- és új szövetséget tart juk irányadónknak, ne nevez-
zük magunkat keresztyéneknek. Fölösleges magyarázat 
ugyan a XVI. századra való hivatkozás, de azért benne 
maradhat, mint szintén a Helvétiára való is, mert jöhet 
olyan idő, midőn a külföld segítségére szorulunk. A §. 
megtartása mellett szavaz. 

Ballagi körülbelől így szólott: Ha valakinek, ugy 
neki kellene különösen óvakodnia, hogy a kérdés bővebb 
dogmaticai fejtegetésébe bocsátkozzék. Nem is kiván. 
De nem hallgathatja el, hogy ő korunk legdicsőbb vívmá-
nyának tartja, hogy ezt az elvet : „kiki magának áll s 
magának esik,4 a mi egyházunk tette sajátjává. Mi nem 
dogmát alkotni, hanem alkotmányt szerkeszteni jöttünk 
össze. O Révész argumentumait derogálóknak tartja az 
egyházra. O derogámennek tartja, hogy kimondjuk, mi-
ként a XVI. századi refomátióhoz tartozunk, mert ez azt 
tenné, hogy valaha megtagadtuk azt. A szabad vizsgá-
lódás jogát megkaptuk, azért tartja derogálónak a defi-
nitiót. Egyébiránt kérdi, mit tartozik az alkotmány ke-
retébe ez a definitió ? Ha mégis így hangzanék, hogy 
a m. prot. e. zsinat-presbyteri egyház, azt ér tené; de 
annak a mi ott van, annak nincs értelme. O is Vay 
szerkesztését fogadja el némi kis módosítással. 

Révész személyes ügyben szól s azt mondja Bal-
laginak: ha derogamenről van szó, nem tudja, melyik 
derogált inkább az egyháznak, ő-e vagy Ballagi ? 

Dobos óvakodva az előtte szólók példájától, nem 
dogmatizál, mert ha a dogma terére lépünk, ugy járunk, 
mint a ki polypot fog meg, mely addig csavargózik, 
tekergőzik, míg utoljára nyaka köré csavarodik. Ő be-
csüli Baloghot, de a sok dogmával való foglalkozás oda-
juttatta, hogy kiokoskodta magát a zsinatból, az országból, 
s utoljára Angliában találta fel magát. Isten őrizzen meg 
bennünket minden angol patrociniumtól. O azt óhajtja 
hogy e §. így legyen : a hit és erkölcs ügyében döntő 
tekintélyül az ó- és új szöv. ismeri el. Ez egy-két szó 
kihagyásával maradhat az egész §. 

Kovács Alb. azt hiszi, hogy ha volt valaha oly 
egyén, a ki e §. iránt elfogulatlanul jött e terembe: a 
vita aggályt kelthetett benne. Senki sem jött azzal 
a gondolattal ide, hogy itt dogmát fognak alkotni s ime 
benne vagyunk a dogma közepiben. Akkor pedig milyen 
képe lesz ennek a zsinatnak ? Balogh bebizonyította, 
hogy ebben a §-ban csakugyan dogma van. Ha volnának 
a kik dogmaticai tételt óhajtanak : azokat néhány szó-
val megnyugtathat ja . Voltak dogma alkotó és alkotmá-
nyozó zsinatok. Dogmát alkotott a VI. századig az ős 
ker. egyház, azóta alkotmányt készítenek a zsinatok. A 

reformátió a maga dogmáit a XVI. században alkotta 
meg, de már a XVII. század elejével megszűnt a dogma-
alkotás, ugy hogy a Geleji-féle kánonokban már nincs 
dogma, csak alkotmány. Hagyjuk el tehát a dogmát s 
kezdjük az alkotmányt a Vay propositiója szerént. A 
kath. egyház definitiója máig sem létezik, pedig az is 
igen tekintélyes egyház. 

Szavazásra kerülvén a dolog, az eredeti szerkezetet a 
többség nem fogadta e l ; a jelentéktelenebb módosítá-
sokat szerzőik visszavonván, nagy többséggel a Vay-
Ballagi-féle következő szöveg fogadtatott e l : »az evang. 
szerint reformált magyarországi keresztyén egyház, 
mely* stb. 

A 3-dik §. Körmendy, Vay B. br., Beöthy, Révész 
B., Hegedűs L., Lónyay, Kovács, Balogh és Szász Béla 
felszólalása után, csekély styláris módosítással elfogad-
tatott. 

Hosszabb vitát keltett a 4-ik §-ra vonatkozólag az 
a kérdés, kitétessék-e Ő Felségének az egyh. és iskola 
belügyeire vonatkozó felügyeleti joga ? 

K ö r m e n d y azt mondja, hogy a törvény az egyház 
belügyeire való felügyelési jogot nem adott O Felségé-
nek, maradjon tehát innét ki, s csak az iskolára vonat-
kozólag hagyassék meg. Ily értelemben indítványt 
ad be. 

Némelyek az egész felügyeleti jog fölemlitését fö-
löslegesnek tartják, mivel ha nem említjük is meg, azért 
az orsz. törvény biztosítja azt O Felségének. Végre 
L ó n y a y indítványára a felügyeleti jogra vonatkozók a 
§. végére tétettek. 

Az 5. §. egyszerűen elfogadtatott. 
A 6. §-ra vonatkozólag Kovács A. azt a módo-

sítást indítványozza, hogy az alsóbb testületek szabály-
rendeletéi csak akkor tekintessenek érvényeseknek, ha 
azokat jóváhagyás végett felsőbb hatóságaiknak beter-
jesztik. Némi vita után, melyben Körmendy, Antal 
Gábor, Dr. IColozsváry Sándor, Ballagi Mór, Szentpé-
tery Sámuel, Lónyay Menyhért, Jenei Viktor vettek 
részt, az eredeti szövegezést fogadták el. 

Nov. 3. d. u. 5 órakor. 
Szász Domokos maga és erdélyi képv. társai ne-

vében a 7. §-hoz a következő módosítást terjeszti be : 
Módosí tvány az Alko tmány te rveze t 7. §-ához. 

7. §. Az egyházi törvényhozás jogát az országos 
egyházi törvényes zsinat gyakorolja és a zsinat által 
alkotott törvényeket csak törvényes zsinat magyaráz-
hatja, módosíthatja, vagy törölheti el. 

Az erdélyi egyházkerületnek az AC. és CC. I. 
részében és az 1691-ik évi Leopoldianum diploma 2. 3. 
pontjaiban biztosított joga és a több százados külön ál-
lás folytán kifejlett alkotmányos szervezete érintetlenül 
hagyatik és részére föntartatik, hogy alkotmányát jövő-
ben is a képviseleti rendszer elveivel összhangzóan to-
vább fejleszthesse, kötelessége lévén a teendő módosítá-
sokat a konventnek, illetőleg a zsinatnak bejelenteni. 
Önként értetik, hogy : a) ez a fontartás az erdélyi egy-



házkerületnek csak is belügyei autonom intézésére vonat-
kozik ; b) e törvénynek az erdélyi egyházkerület alkot-
mányától el nem térő részletei ez egyházkerületet is 
kötelezik ; c) az 5 egyházkerületet egyetemesen érdeklő 
ügyekben a zsinat az erdélyi egyházkerületre nézve is 
törvényhozó testület. Debrecen, 1881. nov. 3. 

Beadja s engedelmet kér, hogy e módosítást né-
hány szóval indokolja Szász Domokos. 

Köztudomású, hogy az erdélyi ref. egyház szerencsé-
sebb viszonyok közt jött létre, mint a királyhágónin-
neni. Ki ne tudná, hogy midőn a ref. egyház 1564-ben 
magat szervezte s első püspökét megválasztotta: már 
akkor egészen megszilárdúlt. Az erdélyi egyház oly 
fejedelmek alatt élt, akik az egyházi és iskolai önkor-
mányzatnak oly mértékét adták meg az egyháznak, a 
melylyel a prot. egyház azon időben sehol sem bírt Csak 
egy pillantás az appr. és comp. const. meggyőz min-
denkit erről. A magyar szabadságnak kicsiny, de clas-
sicus földjén az egyházi és iskolai szabad intézmények 
oly erős gyökeret vertek, hogy még ma, három század 
multán is fönnállanak. E szabadság megszorítására több 
ízben történt kísérlet : de minden alkalommal meghiu-
súlt. Ily mult mellett, elmondhatják, hogy az erdélyi 
egyház Önkormányzati joga oly örökség, melyből egy 
jottát sincs joguk feladni. Mélyen meg vannak győ-
ződve, hogy a zsinat ezt tőlük követelni nem fogja, 
annál inkább, mert ez a szabadság a magyar ref. egy-
ház szabadságának is egyaránt védfalul szolgált. Kérik 
tehát, hogy e szabadság feladását tőlük ne követeljék, 
sőt engedjék meg, hogy ezen alkotmányukat fejleszt-
hessék, tökéletesíthessék. 

Önként értetik, hogy ez a jogfenntartás csak az 
erdélyi egyház beléletének fejlesztésére céloz s a test-
vér egyház beléletére befolyni nem fog. Sőt a magyar 
egyházi alkotmány tervezetében sok olyan van, a mi 
az övékébe is átplántálható, mert annak hézagait kipó-
tolja s ennek az erdélyi ref. egyházra nézve törvény-
erőre emelkedését örömmel üdvözli. 

Senki náluknál erősebben nem érzi a prot. egy-
házkerületek közt levő szorosabb összeköttetés szüksé-
gességét. Érzik, hogy a fenyegető rázkódasoknak csak 
úgy állhatnak ellent, ha társulnak azokkal, a kik náluk 
nagyobbak, hatalmasabbak. Két millió prot. egyesített 
szavát meghallják azok is, a kik a hatalom székében 
ülnek. 

Az egyházkerületek közötti unió azonban csak 
ugy lesz áldásdús, ha az unificatióra nem törekszünk. 
A protestantismus első sorban az individualitás vallása : 
ennélfogva az egyformásitás procrustesi ágyára őket 
szorítani nem fogják. Teremtsék meg közös erővel azt, 
a mit külön-külön egyik egyházkerület sem tudott létre-
hozni. Rakjak le együttesen azon alapokat, melyeken 
létre jöhet a domestica. Hordjak össze filléreiket egy 
prot. egyetem felállításához. A papvalasztási törvények 
egyöntetű szabalyozasat eszközöljék. Ha ezek s ilyenek-

ben egyet tudunk érteni : nagyot hoztunk létre. S ezt 
mondja ki módositványa, melynek elfogadását ajánlja. 

Ballagi Mór előre kijelenti, hogy az erdélyi egy-
ház hozzánk csatlakozásai a legmomentuosusabb nyere-
ménynek tekinti, s azt, hogy erdélyi atyánkfiait magunk 
között látjuk : a leghatalmasabb vívmánynak tartja. Na-
gyobb testület institutióinak hirtelen átváltoztatását sem 
kivehetőnek, sem kívánatosnak nem tartja. Ennek helye 
van forradalmak idején : békében csak fokozatos átala-
kulásnak van helye. 

Legyen azonban neki is szabad, a szóba hozott 
kérdést illetőleg az erdélyi viszonyokra egy rövid pil-
lantást vetnie. 

Erdélynek a vallásra vonatkozó törvényeit, úgy 
a hogy azok a XVI. században meghozattak, az appr. 
és comp. const. összegyűjtettek s a Lipót-féle hitlevél által 
megerősíttettek : a legliberalisabb s leghumánusabb insti-
tutióknak tartja. Nem szól az u. n. recepta religiok közt 
megállapitottt viszonosságról, mint az akkori kornak 
valóban páratlan, tüneményszerű eseményéről. Azonban 
szólania kell arról, hogy mindazon dolgokban, melyek 
a directióra s a rítusra tartoznak, az erdélyi egyház tel-
jesen független az államtól s határozatait nem köteles 
bejelenteni megerősítés végett. 

Midőn Erdély a zsinatra meghivatott, nem csodálko-
zott volna, ha Erdély azt mondja, hogy oly zsinatra, mely 
rendeleteit a felsőségnek fel tartozik terjeszteni, belépni 
nem fog. Azonban ők nemes elhatározással túl tet-
ték magokat azon nehézségen, mely a mai időben for-
malitásnál nem egyéb. Igy történt, hogy az erdélyi 
superintendentia a zsinatot előkészítő conventbe bele 
ment. De a mint az öt superintendentia közös actió-
ra szövetkezése és szorosabb egyesülése szóba jö t t : 
azonnal és pedig joggal, azt mondták: mi az erdélyi 
egyházkerület belügyeit autonom jogkörünknek tekint-
jük s mivel a mi egyházunk szerencsésebb auspiciumok 
közt alkotta meg alkotmányát : mi, a mi superintenden-
tiánk alkotmányát világos törvény által kívánjuk bizto-
sítani. Míg Erdély e kívánságától el nem áll, mi őt 
erre nem kényszeríthetjük; mert ezáltal az erdélyi egy-
ház csak autonom protestáns jogával él. En ezt a mi 
superintendentiánkrészére egyenkint is követeltem volna, 
ha nem vagyunk azon szerencsés helyzetben, hogy mi 
egészen egyforma viszonyok közt fejlődvén, bele egyez-
hetünk az egyformaságba. Tehát a 7-dik §-ban mondas-
sék ki Erdély autonomiája; de egy feltétel alatt, t. i. 
hogy a további részletekben azon fenntartások, melyek 
később az egyes §-oknál egyenként felhordatnak, ki-
hagyassanak. Mert nem látja célszerűnek, hogy egymás mel-
lett egészen ellenkező nyilatkozatok jöjjenek a §-okba. Ily 
értelmű, következő módositványát adja be a zsinatnak : Az 
erdélyi egyházkerület fennálló alkotmánya érintetlen ma-
rad, s azon a jelen törvény nem változtat. Jogában áll 
azonban az erdélyi egyházkerületi közgyűlésnek a maga 
alkotmányai a jelen törvényekben megállapított képvi-
seleti egyházszervezet szerint részben vagy egészen 
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módosítani, ezen módosításait időközben az országos 
egyházi tanácsnak s azontúl a legközelebbi zsinatnak 
bejelentvén. 

Kármán Pál Szász módosítványahoz csatlakozik. 
Erdélynek készséggel ád fehér lapot : jegyezze arra 
óhajtásait. 

Fe je s Is tván Szász és Ballagi indítványai közt elvi 
ellentétet lat. Míg Szász az egyes §-ban a kikötéseket 
fentartandóknak tartja : addig Ballagi nem kívánja azo-
kat a részletezés alkalmával felemlíteni. Pedig ha az ál-
talános fentartások egy §-ban kimondatnak: akkor az 
erdélyieknek e zsinaton több dolguk nincs, hanem haza 
mehetnek Célszerűbbnek véli, ha a kivételek az egyes 
§-ba beiktattatnak, mert a mi alkotmanytörvényünk job-
ban megvédi Erdélyt , mint saját alaptörvényei. Ezért 
adott be oly módosítást, mely nem átalános, hanem 
részleges jogfentartást biztosít Erdély számára. 

Dr. Kolozsváry Sándor hosszabb s tüzesen előadott 
beszédébén a történeti előzmények szabatos kifejtésével 
részint Szász D. azon állítását variálja, hogy Erdélyben 
szabadabb institutiók fejlődtek ki mint Magyarországon : 
részint Fejes azon nyilatkozatát cáfolja, hogy az erdélyi ref. 
egyház jogalapja nem volna szilardabb a magyarénál. 
Szász D. indítványát pártolja. 

Hegedűs László Szász módosításának csak első ré-
szét íogadja el, a többire nézve a Ballagi indítványához 
csatlakozik. 

Én nem voltam — úgymond — ellensége a zsinat-
nak ; csak azt óhajtottam, hogy készüljünk a zsinatra 
és tartsuk fenn munkánkat akkorra, midőn az ország tör-
vényhozása, az állam és egyház, valamint a vallásfele-
kezetek közti jogviszonyokat törvény által fogja sza-
bályozni. 

Az 1790-ki törvény, bár uj zaklatás után *is, a ref. 
egyháznak megnyugtatására szolgált, valósággal mégis 
csak régi jogaink foszlányát tartotta fenn. 

Benne van e törvényben, hogy a zsinattartásnak 
idejét és helyét be kell jelenteni király ő felségének. 
És a törvények szentesítése is fenntartatott ő felségének. 
Kijelentem, hogy mint protestáns nem nyughatom meg 
abban, hogy a felség az egyházi törvényhozásnak is oly 
factora legyen, mint a polgárinak. (Felkiáltások : nem az !) 

Mindezeket kifejtettem, de a kiknek védeni kellett 
volna minket, az erdélyi protestánsok elhallgattak. Most 
itt vannak és előadják, hogy el nem állhatnak jogaik-
tól. Becsülöm ezt bennök és épen azért én a módosít-
vány első pontját elfogadom. Elfogadom azért, hogy le-
gyen legalább a magyar protestáns egyházban egy hely, 
a hol az egyházi kormányzat függetlensége biztosítva 
van ; a módosítvány többi részét nem fogadhatom el, 
hanem e tekintetben ragaszkodom Ballagi tagtársam 
módosítványahoz. 

Dobos János 78 évre terjedő életének — így szól 
— számos oly helye van, melyen örömest szeret emlé-
kezetben időzni. E helyek közül most e tárgyra vonat-
kozólag csak egyet emel ki. 1848-ban ott volt az or-

szággyűlésen, nem mint követ, hanem mint pap s nem 
zárhatta el keblét azon érzések előtt, melyek ugy szól-
ván a levegőben röpködtek. Midőn az egyesülés Erdély-
lyel kimondatott, nem tudtunk örömünkben szólni, hanem 
a kik egymás mellett álltunk, egymás nyakába borultunk. 
O mögötte Babarcy állott, a kinek beszédét csak há-
tulról szerette hallgatni, de nem nézte, hogy ki, hanem 
összeborult vele és ugy sírtak mint a gyermek. Ezen 
helyre szeret visszaemlékezni. 

Egy időben a zsinatnak' ellenzője voltam. De mi-
dőn Erdély angyala Nagy Péter azt mondta, hogy leg-
alább addig szeretne élni, míg az unió Erdélylyel val-
lási tekintetben is létre jöhet a zsinaton, azt mondottam : 
jól van, bele vetem magam a köztünk tátongó hasa-
dékba mint Curtius, csakhogy az unió létre jöhessen. 
Ez a második kedves hely életében. 

Erdély fejedelmeinek köszönhetjük, hogy mi most 
itt vagyunk: ennélfogva ne vessünk nekik gátot, ha 
azon jogaikat, melyeket e dicső fejedelmektől nyertek, 
fentartani akarják. O kiterjeszti karjait s elfogadja az 
indítvány szerénti uniót, ha belehal is. 

Lónyay szintén azt óhajtja, hogy fogadják el Szász 
Domokos indítványát, mire Báró Bánffy Albert érzékeny 
és hosszantartó éljenzésektől kisért beszéde után az 
elnök Szász D. indítványát szavazatra bocsátván, az 
egyhangúlag elfogadtatott . 

Nagy Péter az ünnepélyes pillanatban a lelkes 
fogadtatást meleg szavakkal köszönte meg. Ha, úgymond, 
Dobos talál életében oly helyeket, melyeken mint a ván-
dor madár szeret megpihenni: az ő életében ez a 
pillanat olyan. Adja az ég, hogy ezen egyesülés legyen 
állandó s ebből származzék a magyar egyház dicsősége. 

Nov. 4-én. 
B. Vay és Nagy Péter elnöklete alatt az ülés meg-

nyílván : a múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatott s hitele-
síttetett. 

Elnök megbízatásához képest két bizottságba ne-
vez ki tagokat u. m. a naplóbiraló bizottságba Ballagi 
Mórt, Kovács Ödönt, Molnár Bélát, Balogh Ferencet 
s Hegedűs Lászlót ; a tanügyi bizottságba Kovács Al-
bertet, Antal Gábort, Szinyei Gerzsont, Szilágyi Ist-
vánt s Parádi Kálmánt. 

Tóth Sámuel jegyző bejelenti, hogy Nagy László 
bemutatta megbízó levelét, minek folytán Nagy László 
zsinati képviselő igazoltatik. 

Révész Bálint s Tóth Sámuel indítványt nyúj-
tanak be 4 bizottság kiküldése i ránt ; az indítvány ki-
nyomatik s a holnapi napirendre tűzetik. 

Mitrovics Gyula jegyző olvassa a 8. §., mely némi 
vitát támasztott. 

V a y Béla báró azt hiszi, hogy ő felségének leg-
főbb felügyeleti jogát ott kell említeni, a hol egyhá-
zunk államjogi helyzetéről van szó, nem pedig olyan 
szakaszban, a mely tisztán belügyeket tartalmaz. 

Beöthy Zs igmond ugy van meggyőződve, hogy 



ha mi azt mondjuk, hogy az egyháznak államjogi alap-
jai érintetlen maradnak, ebben minden benne van, mert 
a törvény biztosítja ő felségének legfőbb felügyeleti és 
védelmi jogát. Ha tehát ki akarjuk mondani, hogy az ál-
lamjogi alap érintetlen marad, szükséges ezt kimondani 
ott, a hol az 1791 : 26. t. c. alapján a törvény kimondja, 
minő esetekre vonatkozólag tartatik fenn a felség ezen 
joga. Indítványozza tehát a szöveg változatlan meg-
hagyását. 

Antal Gábor : Én azt gondolom, hogy ő felségé-
nek felügyeleti joga ezen alkotmánytervezetbe jó helyen 
van a 4-ik §-ban beigtattatva, és nem jó helyen lenne, 
ha ide igtatnánk; mert ő felsége főfelügyeleti joggal 
bír a mi autonom kormányzatunk felett, ellenben nin-
csen joga ő felségének hitvallási ügyeinkbe avatkozni, 
ezek felett nem gyakorolhat főfelügyeleti jogot, mert az a 
1 elkiismereti szabadsággal ellenkezik. Államjogi tekintet-
ben a mi helyzetünket törvények szabályozzák, én tehát 
Beőthv ő méltósága indítványához járulok. 

Hegedűs László : Teljességgel nem győzött meg 
az előttem szóló a felől, hogy a szakasz azon záradék-
kal fogadtassék el, a mint beterjesztetett. En ezen zá-
radékot nem talalom kellő helyén, midőn belügyi kor-
mányzatról van szó, mert én is tanulmányoztam a tör-
ténetet, tanulmányoztam egyházunk történelmét is, meg-
tanultam félni minden reservált jogtól, mert azok voltak 
a múltban rugói annak, hogy egyházi belügyeinkbe az 
allami hatalom beleszólott. Én sem az eredeti szöveget, 
sem a módosítottat el nem fogadom. 

Révész Bálint meghagyni kéri az eredeti szer-
kezetet. Az 17901. 26. t. c.-ben is ott van fenntartva 
ő felsége felügyeleti joga, hol az egyházi és iskolai 
ügyekről, illetőleg azok kormányzatáról van szó. 

Itt a hitvallási és államjogi alapokról van szó. Én 
ő felségének felügyeleti jogát e két kérdésre nézve 
nem ismerhetem el. (Helyeslés). Azért az eredeti szer-
kezet megtartása mellett szavazok (Helyeslés). 

Elnök szavazás alá bocsátván a kérdést, a több-
ség az eredeti szöveget fogadja el, és mellőzi Vay B. 
br. módositványat. 

Miklovic Bálint 9. §.-ul a következőt óhajtja té-
tetni : a magyar reform, egyház presbyteri vagy zsinat 
presbyteri rendszer szerint kormányozza magát. Elfogad-
tatott, de ugy, hogy ne ide tétessék, hanem 2-ik §-ul. 

A 13- §-ig változatlanul elfogadtatott a szöveg, de 
ehhez sokan szóllottak s módosítást ajanlottak. 

Az egyházközségi tagságról van ebben szó. Néme-
lyek határozottan azt akarták e §.-ba tétetni, hogy 
mindenki csak egy prot. egyházközség tagja lehet, t. i. 
azé, melynek polgári községének illetőségéhez tartozik, 
vagy a melyikre egyházi felősége beosztja s ez ér-
telemben szóllottak Jordán István, Ritoók Zsigmond, 
Mezey Albert, Lengyel Imre, Körmendy Sándor, Kár-
mán Pál; mások ellenben az egyházközségek elpusztu-
lását jövendölték azon esetre, ha csak meg nem adjuk 
az egyh. községi jogokat mindazon helyeken a birto-

kosoknak , a hol birtokaik után egyházi adót fizetni 
kénytelenek. Ily értelemben szól Antal Gábor, Vályi 
Lajos, Pap Gábor, Miklovic Bálint. Mígnem P"ejes Ist-
ván a házszabályokra hivatkozva, hogy a mely cikkre 
több módositvány adatik be, azt uj szövegezés végett 
bizottság elé kell utasítani : a bizottság küldése elhatá-
roztatott s elnök a módosítást tevő Pap G., Jordán István 
Antal G., Ritoók, Fejes, Lukács Ö. és Kovács Károly 
urakat nevezi ki a bizottságba. 

Ugyanezen bizottsághoz utasíttattak a 14. és 15 §-ok 
Hosszantartó vitát idézett elő a 16. §., mely az 

egyházközségi gyűlésekről szólt. A kis egyházak pap-
jai védték, mivel náluk gyakorlatban van, a nagyobb 
egyházakéi elkeseredetten küzdöttek ellene, mivel általa 
a demagógiának láttak utat nyitva, s nemcsak az egy-
házi, hanem főleg az iskola ügyek felforgatását vélik an-
nak utján bekövetkezendőnek. Sajnos jelenség volt 
különösen, midőn a tiszáninneni e. kerület képviselői püs-
pökükkel élükön, azt nyilvánítak, hogy készebbek a gyű-
lésről eltávozni, mintsem e jogukról lemondjanak. Az 
ily erkölcsi pressiokkal azután, ha specialitásaikat az 
egyes egyházkerületek keresztül hajtják, hol lesz meg az 
egyöntetű egyházalkotmány. 

A vitát Baksay kezdte meg a 16. §. A., pontja s 
a 17. s 18-ik §-ok elhagyásának indítványozása- s indo-
kolásával. 

A mit eddig tettünk' 11. m. csak az épület alap-
rajzának elkészítése volt. Ez, a mibe most fogunk, mái-
magának az épületnek alapja. Ha a községgyűlésnek 
hely adatik: akkor hol a zsinat presbyteri rendszer? A 
községi közgyűlés ősgyűlés, melyet civilizált allam-
ban tűrni nem lehet. P"őleg a nagyobb e. községeknél 
lesz végtelenül veszedelmes. Hogy alkotja meg p. o. 
Debrecen, a melynek csak presbyteriuma 180 tagból 
áll. Továbbá minden gyűlésnek bíráskodási jogának is 
kell lennie; ha nem adunk neki, csonka lesz jogköre, 
ha adunk, vagy maga vesz, ostracismus vagy lynchelés 
fejlődik belőle. I. Béla hivott össze ily ősgyűlést, vallási 
ügyben. Biz azt szét kellett verni. A lelkész s presby-
terium választásra nem kell gyűlés, a számadás vizsgá-
latára pedig nem zajos testület, hanem Weningerek valók 
A számadás eredményét adja tudtul a pap a szószékből 
a hol csak szólhat. A fekvő birtok feletti rendelkezés 
pedig az e. megye joga. Ezért indítványának elfogadá-
sát ajánlja. 

Pápay Imre az e. községi gyűlést újnak s a presbyteri 
rendszerrel mely az angol puritán jellemeket szülte, 
ellenkezőnek mondja. A népgyűlést presbyteri rendszerrel 
összeegyeztetni nem lehet. Olyan az, mint a két ved-
res kut, melynek egyik vedre a kut fenekén van ak-
kor, mikor a másik a kut színén. Egyszerre mindkettő 
a kut szinén nem lehet. A presbyteri rendszert ajánlja. 
Ugyanily szellemben szólt Horthy István is. 

Szinyei Gerzson az egyházi ügyek iránti érdek-
lődést ugy véli ébren tarthatónak, ha a népnek ily 



gyülekezési joga van, hol a fontosabb, főleg vagyoni 
ügyeket tárgyalhatják. 

Makay Dániel az egyházközségi gyűlést a reform, 
egyház életgyökerének hiszi, s ha a nép nem tudja, mi 
kötelessége, ne csodálkozzunk rajta, ha a templom üressé 
válik. 

Hegedűs László azt vette ki az indítványból, 
hogy azt hiszik, hogy ezen intézkedés még sehol sincs 
életbe léptetve. Pedig a tiszáninneni kerületben életben 
van a nélkül, hogy baj származnék belőle. Egyébi-
ránt az ily közgyűlés nem is gyakorol egyéb jogokat, 
mint lelkészt, presbyteriumot választ s a számadást meg 
vizsgálja. Erre pedig joga van a népnek. A nagyobb 
vagyon feletti intézkedés jogát is neki kell adnunk, hiszen 
ugy is bejelenti azt az egyházmegyének. Hol van hát 
az a demagógia, amitől félnek. Ha ily jog a gyüleke-
kezetektől elvétetnék, a zsinati gyűlésnek tovább tagja 
nem lehet. 

Körmendy Sándor elvi s gyakorlati szempontból 
helyesli a népgyűlést. A közgyűlés nagyobb dolgokat, 
a közterhek megállapítását végzi, a presbyterium pedig 
kormányzó testület. Elvi különbség tehát van a két in-
tézmény közt. De gyakorlati szempontja is van a kér-
désnek, mert a protestantismus democraticus intézmény. 

Ha a talajt szűkebbé tesszük, a pyramist hegyére 
állítjuk, s küzdelmes időben nem fejthetünk ki elég erőt, 
mert a kötelesség a jog élvezésével jár karöltve. Ő a 
centralisatiónak, a consistorialis rendszernek nem barátja. 
De nagyobb község, mint p. o. Debrecen, képviseleti 
közgyűlést állithat. Hagyják meg tehát az e. kerületek 
történelmileg kifejlett jogát, hisz Erdély a maga unióját 
specifikus jogainak respectálásától tette függővé, s 
mellőzve az indítványt, a conventi szöveget fogadják el. 

Kármán Pál az egyházi közgyűlések eltörlésével 
a nazarenismus s baptismus elharapózásától fél. 

L ó n y a y azt mondja, hogy a zsinatnak nehezebb 
kérdése alig van, mint ez. Bajos oly rendszert behozni, 
mely a múlttal ellenkezik. A hol helyesnek mutatkozik, 
a községi gyűlést tartsak meg. Hisz a nagy és kis köz-
ségeket ugy sem kell egyformán kormányozni. A 16. 
§-ban le van téve a kérdés megoldásának helyes módja. 
Az egyházkerületre levén bízva, hogy állapítsa meg, 
hol legyen közvetlen, hol képviseleti gyűlés ? Ő 
a 16. §-ban kimondaná, hogy az e. község saját bel-
ügyeiben, önnön belátása szerént, a törvény korlátai kö-
zött határoz. Az ügyeket a presbyterium intézi. 

A közgyűlés joga legyen a pap, presbyterek s 
számadást vizsgáló bizottság választása, költségvetés 
megállapítása. Ez veszedelmes nem lehet. De azt, hogy 
meglevő jogot eltöröljünk, nem tartja szükségesnek. 
Szerkesztés végett bizottsághoz utasítja e §.-t. 

Révész B. azon meggyőződésben van, hogy tör-
téneti alapon kell megmaradnunk. Egyházközségi gyű-
lés canonok s törvényekkel soha sem volt rendszeresítve, 
ha életbe lépett is a tiszáninnen. Nem lehet azokra rá-
kényszeríteni, a kiknél nem volt s a kik azt hiszik, hogy 

nálok veszedelmes. Jobb szeretné, ha a presbyterium 
választatnék nagyobb számban. O elfogadná a javaslatot, 
de hogy senkinek scrupulusa ne maradjon, csatlakozik 
Lónyay indítványához. 

Balogh Fer . komoly megfontolás után oda nyi-
latkozik, hogy a népképviselet behozatala ellenkezik a 
tiszta presbyteri elvvel, a melynél fogva ő e cikk tör-
lése mellett nyilatkozik. A nép jogait különben is leg-
jobban biztosítja a tisztújítás, ha joga van azokat 
választani, a kik őt kormányozzák. De a javaslat 
nem is egyöntetű, mert néhol maga az egész nép 
gyűlésez, másutt meg csak képviselői. Hát a pres-
byterium mi? Ezek nem a nép képviselői? Ezek 
mellé még más képviselőket adni olyan, mint két kard 
egy hüvelyben. Az adózásnál s más ilynemű ügyeknél 
is a testület a presbyteriumot dönti meg. Ha nagyobb 
érdeklődést akarunk kelteni, hozzuk be inkább a nyil-
vános presbyteri gyűlést. O a szabadságnak barátja, 
de e téren a zsinat-presbyteri rendszer a legszabad-
elvűbb. A demagógiának nem barátja. 

Kovács Albert úgy vélekedik, hogy a történeti 
előzményeket figyelembe kell vennünk. Kálvin Genfben 
a tiszta presbyteri rendszert hozta be s nincs a világon 
oly kálvinista egyház, melyet nem a presbyterium, ha-
nem a nép kormányozna. Magyarországon is e rend-
szer alapján fejlődött a kálvini egyház. Nincs oly tör-
vényünk, mely a népgyűlést szervezetünkbe beigtatná, 
a hol fennáll, csak abusus. Más dolog az, ha néha hívunk 
össze népgyűlést és megint más, ha évenként össze-
ülendő institutióvá akarjuk tenni. O tehát, mivel eddig 
törvénybe iktatva nem volt ; mivel a kálvini instituti-
ókkal ellenkezik és mivel végre a nép sem kivánja : a 
Baksay indítványához csatlakozik, de az aggódok meg-
nyugtatása végett Révész módositványával bizottság 
elé utasíttatni kéri. 

A Baksay indítványa mellett szólalnak fel röviden 
Lukács Ödön, Miklovic Balint, Dobos János, ki az ere-
deti szöveg javaslatát az egyházalkotmányunkba be-
csempészni szándékolt, veszélyt rejtő trójai fa-lóhoz ha-
sonlítja. A Lónyay javaslatához csatlakozik Décsey 
Lajos, Szentpétery Sámuel, Fejes István, a ki elmondja, 
hogy a szöveg Révész Imre eszméje, a ki épen a nagy 
egyházakban uralkodó vallási közönyösség ellensúlyozó-
jául s a népgyűlések jogkörrel ellátása által az érde-
keltség felgerjesztésére segédeszközül vélte felhasznál-
hatónak. 

Délután 5 órakor folytattatván a tárgyalás : Antal 
Gábor azt mondja, hogy ha az egyházközségi népgyű-
lés az alkotmányba nem igtattatik : akkor a lelkész, még 
ha templomépitési költségkivetés végett hívná is össze 
a népgyűlést, csak meetinget hívhatna össze, s ha lesz 
oly kormány, mely a" meetingezést megtiltja, még ily 
fontos ügyben sem lehetne népgyűlés. Egyébiránt az 
sem mondható, hogy a nép ezen jogot nem kívánná. 
De a jó békesség kedveért nem bánja, hogy a hol ed-
dig nem volt népgyűlés szokásban, ott ne erőszakoljuk 



de a hol volt, tartsuk meg. Igy a 17. §. megmaradna 
egészen, a 18. §. pedig törlendő. 

Jordán Is tván a 16. §.-t egészen megtartaná, de 
miután a tárgyalás alatt kitűnt, hogy vannak egyház-
kerületek, ahol tartattak ily közgyűlések : annálfogva, 
bár azon véleményben van, hogy ne adjunk a népnek 
egyszerre mindent, de a mit adtunk, azt nem szabad el-
vennünk. Elfogadta volna a 17-ik §-t is a maga épségé-
ben, s csak a 18. §-on kivánt volna módosittatni. A 18. 
§. I.) pontját meghagyta volna, de a 2.) pontból a zsi-
nati képviselők választását mellőzve, a §. többi részét 
ehagyandónak vélné. A zsinati képviselők választását 
nem adná a népnek, mert azt most nem kívánja. Majd 
ha kívánja adjuk meg. Ekként módosított indítványa 
ha el nem fogadtatnék : Baksayéra szavaz. 

Vályi La jos : A mely szent ügyet meg akarunk 
buktatni, azt bízzuk a nagy községre. Ebben sok igaz 
van, mégis azt mondom, hogy ha nem volna egyház-
községi közgyűlés, azt teremtenünk kellene. Bármi lel-
kiismeretesen járjon el a presbyterium, ha az egyház-
község nem vehet tudomást eljárásáról, akkor soha bi-
zalommal iránta nem viseltetik. 

Meg van róla győződve, hogy a presbyteri rend-
szer az egyházat felvirágoztatni képes, de ha nem nyúj-
tunk alkalmat a népnek arra, hogy az egyháznak örö-
mében és bánatában részt vegyen, hogy kívánhassuk, hogy 
lelkesüljön az egyház ügyeiért ? 

Mi szegény testület vagyunk, iskoláink vannak, 
melyeknek nincsenek alapitói; ott van a mi iskoláink 
alapja népünknél, de nemcsak iskolai, de más ügyek is 
vannak, melyeknél a község tagjainak áldozatkészségét 
kell igénybe venni. 

Es 8—10 vagy 12 presbyter minden áldozatkész-
sége csekély eredményt mutathat fel. Igaz, a zsinatnak 
hatáskörében áll megszavazni mindent, és ráparancsolni 
a népre, de nekünk a ker. egyház és Jézus elve szerint 
kell el járnunk, nekünk az ige fegyverével kell hat-
nunk, ennélfogva én azt indítványozom, hogy ezen 
szervezetbe felvétessék az évi számadások megvizsgálá-
sának joga, másodszor a lelkészválasztás. 

A mi a zsinati képviselők választását illeti, egé-
szen egyező a nézete Jordán Istvánéval. 

Ritóok Zsigmond előre kijelenti, hogy Baksay in-
dítványára szavaz. A konventi munkálatba felvett köz-
ségi gyűlést visszaesésnek, nem pedig fejlődésnek tekinti. 
A történelem tanúsítja, hogy a görög s római nép gya-
korolta a közgyűlési jogot, s mert szerencsétlenségére 
a képviseleti rendszert nem ismerte, az ókori institutiók 
békét s maradandóságot nem eredményeztek. A legki, 
valóbb szellemek a nép ostracismusának estek áldozatul. 
A fejlődés eredményezte a képviseleti rendszert : ebben 
rejlik a szabadság és a rend, retrográd lépés lenne tehát 
vissza mennünk azon intézményre, melynek a szabadság 
és rend aldozatául esik. A nép tömegben nem tud ellen 
állni az izgatásnak. A lelkészválasztásra nem kell köz-
gyűlés, a nélkül is gyakorolhatja a nép. A szabadság 

abban áll, hogy a jogos akarat érvényesüljön, a mi a 
népgyűlésben nem történhetik, mert ez visszariasztja a 
legképesebb embereket. A suffrage universelt az ujabb 
korban a zsarnokság használta s abból is kitetszik, hogy 
abban nem rejlik a szabadság. A módszer az, hogy vá-
lasztás által gyakorolja szabadságát a nép. Ila a pres-
byterium mellé még közgyűlést állítunk, akkor azt ennek 
végrehajtó bizottságává aljasitjuk. Ha ez ragadja magá-
hoz a kezdeményezést: a presbyterium megpróbált in-
tézmény ; a közgyűlésnek pedig csak rövid múltja van. 
A kik ez intézmény jóságát vitatják, mind csak kis köz-
ségekre hivatkoznak s szaz egyháztagnal még nincs meg 
az a veszély, a mely a nagy tömegben rejlik. Azt mond-
jak, hogy ha Debrecen nem akar közgyűlést, ne legyen 
benne : de akkor minek a kicsiny egyházakban is, hi-
szen a nagy egyházakban több az értelmes ember mint 
a kicsinyekben. Ha megvonjuk a nagyoktól, ne adjuk 
meg a kicsinyeknek se. Elismeri, hogy Lónyai indítvá-
nya lehető legveszélytelenebb, mert eltalalta azt az utat, 
a melyen ki lehet egyeztetni a két ellentétet. De van-
nak oly ellentétek, mint az olaj és víz : ilyen az ősgyű-
lés s a képviseleti rendszer. Azért vagy fogadjuk el az 
ősgyűlést vagy pedig a presbyteri rendszert. Baksay in-
dítványára szavaz. 

Miután még Molnár Béla elmondta volna, hogy 
ő a közgyűlés barátja, mert történeti alapon nyugszik, 
mert a protestantismus az egyéni szabadságot procla-
málta, tehát retrográd lépés volna azt elvenni a néptől ; 
Veszprémy Gáspár pedig, hogy ő oly módozatot óhajt, 
mely mind a két felet kielégítené, tehát a hol eddig 
volt közgyűlés, megtartaná, a hol nem volt, oda nem vinné 
be s Vay Béla báró, hogy ő bár a közgyűlést fentar-
tani óhajtja, de a presbyteriummal oly ellentétes intéz-
ménynek látja, hogy csak szavazat utján dönthetünk e 
kérdésben : Kun Bertalan szóllalt fel. Kun Bertalan 
püspök fejtegeti, hogy a tiszáninneni superintendentia 
miért ragaszkodik e jogához. Főbb indokai ezek voltak: 
mert az ő egyházi életükkel a községi szabadabb élet 
össze forrott. Azt mondta Révész Balint, hogy intéz-
ményeinket történelmi alapon kell fejleszteni. Ámde a 
magyar ref. egyházban az egyházi élet nem egyetlen 
egy alapon fejlődött ki. Mig az ország egy részében a 
a consistoriális rendszert fogadták e l : addig más vidékeken 
szabadabb mozgást engedtek az egyházi életnek. Az ő su-
perintendentiájok egyes e. kerületei annyira függetlenek-
voltak, hogy még püspököt sem választottak, hanem a leg-
idősb esperes elnökölt a sup. gyűlésen s időközben is az vitte 
az ügyeket. Ha a szabadságot elvennék a néptől, egy-
házi életöket tennék semmivé. A másik ok lelkiismeret-
ben. Utasítást ugyan nem kaptak, de tekintve, hogy 
egyházkerületük a conventi munkálatra mint nyilatko-
zott : ezt indirect utasításnak vehetik. Majd a gyűlés 
lovagiasságára hatni kivanva, elmondta, hogy az ő egy-
házkerületük eleve félt a zsinatba való bemeneteltől, 
mert tartott tőle, hogy szabadabb intézményeivel lesza-
vazzak a nagyobb egyházak, a melyekben a consistori-



alis rendszer fejlődött. Vegyék tehát tekintetbe szaba-
dabb intézményeiket s ezeket hagyják meg náluk, hi-
szen ők ugy sem kívánják, hogy azok, a kiknek nem 
kell, erre rá kényszeríttessenek. (Elénk helyeslés). 

Ballagi Mór : Több ízben hangoztatták, hogy nem 
tabula rasa áll előttünk, hanem történelmi alapon akar-
juk tovább fejleszteni egyházunkat. A tárgyalás alatt 
levő kérdésnél a dolog ugy áll, hogy a történelmi alapon 
álló két egyházkerület azt mondja : nálunk a közgyűlés 
évtizedek, sőt mint itt hallom évszázadok óta fennálló 
intézmény ; a másik két kerület pedig azt mondja: hogy 
ők történelmi fejleményeikben ily közgyűlést nem ismer-
tek soha, s ily közgyűléseket ezután sem akarnak, 
mert azok egyházukra romboló hatásúak lennének. 

E homlok egyenest ellentétben álló két álláspont 
figyelembe vételével, előre kell bocsátanom, hogy a 
protestantismusnak nem célja az egyformásitás, sőt 
épen az egyik legkifejezettebb jellemvonása, hogy nem 
akar egyformásitani, (élénk helyeslés) a mi egyenesen 
katholikus elv (Igaz ! ugy van !). Ennélfogva az adott 
viszonyok közt részemről más megoldást nem látok, 
mint hogy kimondjuk, miszerint saját belügyeit min-
den egyházközség a törvény korlátai között szabadon 
intézi és pedig, — minthogy e tekintetben minden egy-
házkerület autonom intézkedési joggal bir : az egyház-
kerület fog a maga történelmi fejleményei alapján 
egyházközségek intéző közegei tekintetében, határozni. 
A bonyolult kérdés ilyetén megoldása, nézetem szerint 
mindkét felet kielégitheti. (Helyeslés). 

Erre következett Baksay, az indítványozó zárbe-
széde. 

Midőn indítványát beterjeszté : aggódott, hogy nem 
létező tárgyról terjeszt be indítványt. Hogy tényleg áll 
fenn ily intézmény, azt tudja, mert ő is elnököl egyben, 
de hogy törvényes, hivatalos alakban nem létezik: arról 
meg az egyházkerületek jegyzőkönyvei tesznek tanúsá-
got, mert nem tapasztalta hogy a felsőbb hatóságoknak 
valaha egy ily gyűléssel lett volna valami elintézni 
valója. Mi csak oly hatóságokról tanácskozhatunk, a 
melyek egymással érintkezhetnek, csak oly intézménye-
ket állithatunk fel, melyekben a felső az alsóbbat ellen-
őrizheti, felelősségre vonhatja. De ki felel a közgyűlésért, 
ha téved ? Ubi omnes peccant, nemo peccat. Hogy 
vonhatni felelősségre ezen legalsó közeget, nem tudja. 
Sanctiót is kell nyernie, hogy törvényes legyen. De hogy 
nyerjen sanctiót egy oly testület, mely, ha tetszik száz, 
ha tetszik ezer, tízezer tagból áll. Ha náluk erőszakol-
nák a közgyűlés létrejövetelét : sok bajt szülne. Egyéb-
iránt a javaslatban biztosítva van, hogy a hol volt fen-
maradjon, de ahol nem volt, kényszeritőíeg ne állítsák fel. 

Elnök. Nekem a szabályok szeiint azon kérdést 
kötelességem feltenni, elfogadtatik-e vagy nem a 16-ik 
szakasz. Én meg fogok felelni kötelességemnek. De ha 
volt szükség arra, hogy a t. zsinat szivére vegye az 
egyetértést, azt hiszem hogy itt van arra szükség, hogy 
elkerültessék a leszavazás. Itt elvről, rendszerről van 

szó, méltóztassék meggondolni, tanácsos-e erőszakolni e 
kérdést? (Élénk tetszésnyilatkozat és helyeslés). Mielőtt 
feltenném a kérdést, méltóztassék megkísérelni, nem 
volna-e mód a kiegyenlítésre, mint volt eddig nagy fon-
tosságú nevezetes kérdésekben, melyeknél még jelen-
tékenyebb az , mely most forog szóban, mely egy 
egész superintendentia megnyugvását idézné elő ? Er-
délyre nézve a zsinat tegnap határozott s erdélyi test-
véreink óhajtását teljesítette. Talán volna mód ily ki-
gyenlitésre ezen kérdésnél is. Nekem nincs jogom a 
kérdés meritumába bocsátkoznom, de azt hiszem, hogy 
kötelességem volt ezeket a t. zsinat figyelmébe aján-
lani (Élénk helyeslés). 

A zárbeszéd elmondása után is próbáltak még 
néhányan szólani, igy a többek között Kulin Imre, mint 
a nagykárolyi e. m. küldöttje, küldői érdekében kijelenti, 
hogy részéről a módosítványt el nem fogadhatja ; mert 
azon egyházmegyében a közgyűlések tartása szokásban 
van, ami a presbyterium hatáskörét sohasem csorbította. 
Csatlakozik Veszprémy indítványához. Aztán Beöthy 
Zsigmond szólalt fel. Csakhogy ő kijelenté, hogy nem 
az indítványhoz szól, mert annak a zárbeszéd elmondása 
után nincs helye, hanem mivel az ő meggyőződése 
szerint itt az egyetértésre van szükség és miután a Ló-
nyay indítványával az egyetértésre eljuthatunk, ezt kí-
vánja felolvastatni, hogy mielőtt szavaznánk, e két in-
dítvány közt választhassunk. 

L ó n y a y csak pár szót szólt, mielőtt indítványa 
felolvastatnék. Szerinte, az általa beadott javaslat kiegyen-
líteni akarja azt a két ellentétes irányt, mely a tanácskozás 
alatt fölmerült. Tagadja, hogy az egyházközség vezetésére 
csak presbyterium lenne jogosítva, a közgyűlés pedig 
határozathozatali joggal nem birna. Más egyházkerüle-
teknél az egyházközség gyakorol ily jogokat, ezeket te-
hát nem elvenni, hanem csak körülírni, szabályozni fel-
adatunk. Ezt teszi az ő indítványa, mely által salválva van 
a tiszáninneni e. ker. azon óhaja, hogy közvetlen népgyű-
lés legyen s a többiek azon joga, hogy közvetett, vagyis 
választott képviselők gyűlése által intézkedhessenek. 

Lónyay indítványa a következő : 
§. Az egyházközség belügyeit a közgyűlés által 

választott presbyterium intézi. 
§. Az egyházközség hatása körébe tartozik : 
a) rendes lelkész választása, a törvények értelmében 
b) a presbyterek és egyházközségi gondnokok vá-

lasztása. A zsinati képviselőkre szavazás ; 
c) a presbyterium által ujabb teher kivetése, az 

egyház fekvő birtokainak eladása, vétele, csereszerződé-
sek, kölcsönök megkötése iránt az egyházközség elé 
terjesztett javaslat feletti határozat, mely határozatok 
az egyházi felsőség jóváhagyása alá terjesztendők. 

§. Az egyházközség mi módon gyakorolja a fent-
említett, számára fenntartott ügyek, vagy más egyéb 
gyakorlatban levő tárgyak feletti határozást : azt az egyes 
egyházkerületek szabályrendelet ut ján állapítják meg; 
különös tekintettel arra, hogy azt az egyháztagok köz-



vetlen, választott képviselők által, mely eljárás és mó-
dozatok mellett gyakorolják. 

Molnár B é l a : Én azt hiszem, hogy a javaslat 
azon része, mely a zsinati képviselők választására vonat-
kozik, oda való, a hol a presbyterium hatásköre állapit-
tátik meg. Ennek tehát nézetem szerint itt ki kell marad-
nia és azon szakaszokban veendő fel, a melyek a pres-
byterium teendőiről szólanak. 

L ó n y a y M e n y h é r t : Szívesen hozzájárulok ezen 
módositványhoz, annál inkább, mert különben is az egy-
házkerület fog intézkedni. 

Révész Bál in t : Én csak azt kívánom megjegyezni, 
hogy ezen szakaszban, illetőleg a beadott módositvány-
ban tulajdonképen nem a lelkészválasztásról, nem is a 
zsinati képviselők választásáról van szó, mert erről a 
későbbi szakaszok intézkednek. Itt csak annyi mondatott, 
hogy mi tartozik az egyházközségek hatáskörébe. Ezt 
pedig itt kell megmondani. A részletes intézkedése-
ket azután majd a későbbi szakaszok fogják tartalmazni 
(Helyeslés). 

Szabó J á n o s : Felette nehezemre esik ezen kér-
déshez szóllanom, mert attól tartok, ugy fog feltűnni 
felszólalásom, mintha ellene volnék azon egyetértésnek, 
melyre bennünket az elnök ur felhívott. De kénytelen 
vagyok azon meggyőződésemet kijelenteni, hogy Ló-
nyay M. javaslatában latom ugyan az egyik fél meg-
nyugtatását, de nem a másik félét, mely az egyházköz-
ségi közgyűléseket veszedelmes intézménynek vallja. 
E javaslat lényegében nem különbözik a tervezettől, 
mert a javaslat is fentartja ezen közgyűléseket és azért 
én e javaslatot nem fogadom el. De mert barátja 
vagyok az egyetértésnek és felette faj na nekem, és e 
zsinat minden tagjának, ha a széthúzás szomorú szel-
lem szállana mely bennünket, oly módosítást óhajtanék, 
meg mindkét felet teljesen megnyugtatja, mi abban ál-
lana, ha az egyházi közgyűlések meghagyatnának azon 
egy házkerületekben, hol azok eddig is szokásban vol-
tak. Azon kerületekben azonban, a hol eddig ezen egy-
házközségi közgyűlést nem ismerték, nem mondatnék 
ki, hogy ott ily közgyűlések tartandók. 

E lnök: A szabályoktól eltérni nem levén jogom 
felkérem a zsinat tagjait, méltóztassanak azok a kik 
e szakaszt elfogadják felállani. (Nem áll fel senki.) 

Vályi János : Szabályaink szerint a kérdés: elfo-
gadtatik-e, vagy nem, erre nézve adatott be a névszerinti 
szavazás, kérjük ennélfogva méltóztassék a kérdést 
ezen szövegre föltenni. 

Vay Béla br. : Az én nevem ís ott levén a név-
szerinti szavazást kérők közt, ki kell jelentenem, hogy én az 
eredeti 16-ik szakaszra akartam kérni névszerinti szava-
zást. Azóta azonban sok történt s azóta mondatott, 
hogy fogadjuk el Lónyay indítványát, ha ez elfogadta-
tik, akkor a névszerinti szavazásnak többé helye nincs. 

Ballagi M ó r : Én is azon értelemben írtam alá 
ezen névszerinti szavazást, most azonban, hogy Lónyay 

közvetítő indítványa elfogadtatott, a névszerinti szavazást 
nem tartom szükségesnek. 

Miután Lükő Géza az eredeti szöveg felett név-
szerinti szavazásra beadott kérelmét visszavonta, a 16. 
§. eredeti szövege elvettetett s Lónyay indítványát fo-
gadta el helyette a zsinat. 

Nov. 5. ülés d. e. 10 órakor. 
Elnökök B. Vay és Nagy Péter püspök. 
Mult ülés jegyzőkönyve felolvastatván — hitelesít-

tetett. Tóth Sámuel jegyző felolvassa a maga s Révész 
Bálint által aláirt, a mai napirendre kitűzött azon indít-
ványát, melyben négy bizottság kiküldését ajánlják. Az 
indítvány elfogadtatván, részint az elnök, részint egyes 
zsinati tagok ajánlatára kiküldetnek : 

a) egyh. birósági biz: Ráday G. gr., Molnár Béla, 
Csider Károly, Dr. Kolozsváry S. 

b) egyh. alkotm. b . : Kun B., Fejes I., Szász D., 
Sipos P., Körmendy S., Kiss Áron, Balogh F., 

c) domestikai b . : Bánffy Albert báró, Vay Béla b., 
Beöthy Zs., Fördős L., Ujfalussy Miklós. 

d) kérvényi bizottság : Fráter Imre, Csonka F., Te-
leki Péter, Benkő János, Koncz Imre. 

Pap Gábor mint a 13. 14. 15. §. újra szövegezé-
sére kiküldött bizottság elnöke jelenti, hogy a bizottság 
munkálatával elkészült s az előadói tiszttel Antal Gá-
bort bizta meg. 

Antal Gábor rövid indokolás mellett felolvassa az 
új szövegezést, mely a 13. §.-ban az eredetitől csak ab-
ban tér el, hogy kihagyatott belőle, miként csak egy 
egyházi-község tagja lehet valaki, továbbá hogy a hol 
ref. község nincs, azon ref. község tagja lesz az illető, 
melynek területéhez lakóhelyét az egyházi felsőbb ható-
ság beosztja. Továbbá 14. §-ul következőt kivánja beszú-
ratni a bizottság : 

„Ha a ref. egyház valamely tagja illetékes egyház-
községén kivül más egyházközségben is rendesen és 
állandóan viseli az egyházközség terheit, ott az egyház-
községi tagokat illető jogokat is gyakorolhatja.* 

A régi 14. §. megmarad, de 15-dik lesz. 
A 15-ik, most 16. §. első része, az egyházközségi 

tagok jogát körülíró rész, változatlan marad. A kötele-
ségekről szóló rész eleje változik ekképen: »Kötelessé-
geik úgy a magánéletben, mint közszolgálatban az egy-
ház és iskola javát, virágzását előmozdítani, gyerme-
keik oktatása- és vallásos neveléséről kellően gondos-
kodni ' stb. megmarad. 

Némi felszólalások után az ajánlott szövegezés elfo-
gadtatott . 

Hosszabb eszmecserét, nem vitát, idézett elő a 
19. §,. melyben arról van szó, hogy kik legyenek presby-
terek. E §. végéhez az van szúrva, hogy a tanitók is 
választhatók presbyterekké. Igen érdekes és meleg fel 
szólalások után azt határozta a zsinat, hogy a tanitók 
hivataluknál fogva, és nem valasztás utján, tagjai a 
presbyteriumnak, oly számban, a mennyi az egyházban a 
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rendes és helyettes lelkészek száma. Ha valamely egy-
házban több tanitó vagy oly gymnázium tanára van, 
melyet maga az egyház tart fenn : ezek a maguk kebe-
léből a papok számának megfelelő tagokat választanak a 
presbyteriumba. 

Az eszmecserét e tárgy felett Ballagi Mór indí-
totta meg, következőleg szólva : 

Ballagi Mór : Néhány évvel ezelőtt az ország ta-
nitói között a külföldről hozzánk átszármazott mozga-
lom indult meg, mely azt célozta, hogy az iskola sza-
kíttassék el az egyháztól, vagy hogy a közönségesen 
használt kifejezéssel éljek : az iskola az egyház uralma 
alól emancipáltassék. 

Ez eszme nagy hullámokat vetett. Az országház-
ban tartott tanitói gyűlésen is hangoztatták, és annál 
inkább viszhangra talált, mert összetévesztették az isko-
lának az egyház uralma alól való emancipációját a köz-
ségi iskolák eszméjével, pedig e kettőnek valamint ki-
indulási pontja, ugy célja is merőben különbözik egy-
mástól. 

A mi felekezeti tanítóink is belesodrattak ez áram-
latba és ugyanazon eszmét kezdették hangoztatni; azon-
ban csakhamar belátták, hogy ezzel maguk alól rúgják 
ki az alapot. Belátták, hogy a mi jogosult a külföldön, 
a bürokratikus állami egyházzal szemben, annak semmi 
értelme nincs a mi demokratikus alapon álló egyházunk-
ban. Belátták, hogy az egyházon kivűlre gravitálni rá-
juk nézve annyi, mintha a hal szárazra kívánkoznék. 

Ezt belátva, egészen ellenkező irányban kezdtek 
mozogni és az egyházhoz való mentül szorosabb, men-
tül b ínsőbb csatlakozást sürgették. Innen kiindulva, azt 
a kívánalmat hangoztatták, hogy az egyháztestületi 
teendőkben nekik is részök legyen, hogy állásuknak 
az egyházban megfelelő tér nyittassék. 

Én azon kívánalmakat nemcsak jogosultaknak, 
hanem nagyon örvendeteseknek is találom, mert egy-
felől tanúságot tesznek arról, hogy testületi együvé tar-
tozásuk tudatára jutottak, a mi mindig igen jó jel olyan 
nagy testületeknél, mint a mi tanitói testületünk, más-
felől jele annak, hogy az egyház öntudatos tagjainak 
érzik magukat. 

Ebből kiindulva indítványozom, vagy jobban 
mondva esedezem a nagymélt. zsinat előtt, adjuk meg 
a tanítóknak azon jogot, hogy valamint a lelkész hiva-
talból feje a presbyteriumnak, épugy a tanitók is hiva-
talból legyenek annak tagjai. (Általános élénk helyeslés.) 

Ismerem azon nehézségeket, a melyek ezen indít-
vány útjában állanak. E nehézségek kétfélék : egyfelől 
azt mondják, hogy a hivatalból való presbyterség ellen-
kezik a presbyterium fogalmával. A presbyteri rendszer 
alapja az, hogy semmiféle hivatal betöltése az egyház-
ban másképen, mint az egyház egyeteme által ne tör-
ténjék. E nehézségek igen súlyosak, csakhogy azt mond-
hatjuk, hogy ha ez áll, akkor annak sincs helye, hogy 
a papok hivatalból legyenek a presbyteriumok fejei. (El-
lenmondás.) 

Ha a praemissa áll, akkor ez is áll. (Ellenmondás.) 
Nagyon sajnálom, hogy ily heves ellenzésre talá-

lok. Nem értik meg a kornak intő szavát, a kik ily he-
vesen ellenzik szavaimat. Mindig arról beszélünk, hogy 
az egyház és iskola mily szoros kapcsolatban állanak 
egymással és azt mondjuk, hogy az iskola lényeges al-
katrésze egyházi szervezetünknek, s ennélfogva az is-
kola vezetői valósággal munkatársai a lelkészeknek, s 
hiszem, hogy minden lelkész annak is tekinti a tanítót. 
Ha pedig annak tekinti, ugy nem mondok sokat, midőn 
azt kívánom, hogy ha a lelkész hivatalból feje a pres-
byteriumnak, a tanitó annak hivatalból legyen tagja. 
(^Helyeslés.) 

A másik nehézség az, hogy mi történjék ott, a 
hol, mint például Hódmezővásárhelyen, 22 tanitó van. 
Én ugy formuláztam indítványomat, hogy a hol 22 ta-
nitó van és 4 lelkész, a paritás elvénél fogva ugyanany-
nyi tanitó hivatalból legyen tagja a presbyteriumnak, a 
hány lelkész. 

Arról, hogy választható legyen, mint itt a sza-
kaszban mondatik, nem is szólok, mert valóságos iró-
niának tartom ezt külön kimondani. 

Kapcsoljuk magunkhoz még szorosabban, t. zsinat, 
azon testületet, mely egyházunk kiegészítő részének te-
kinti magát és mely, ha eltaszítjuk magunktól, termé-
szetes, hogy a községi iskola felé fog hajolni. Én meg-
oldva látom a nehézséget az által, hogy a paritás el-
vét mondjuk ki a számra nézve. Ha pl., mint Hódme-
zővásárhelyen 22 tanitó és 4 lelkész van, akkor a tanitók 
közül négy legyen hivatalból tagja a presbyteriumnak. 
Már azután akár maguk válaszszák e 4 tagot, akár az 
egyházközség. 

Annyival inkább jogosultnak látom ezen inditványt, 
mert ez nem újság. Én tudok egyházközségeket, tudok 
egyházkerületeket, a hol ezen intézmény egész terjedel-
mében életbe van léptetve, és semmi bajt nem okoz. 
Ott van az erdélyi egyházkerület, hol minden tanitó, 
minden tanár hivatalból presbyter és azt látjuk, hogy ez 
buzdításul szolgál a tanítókra és tanárokra nézve, hogy 
buzgóbban működjenek az egyház érdekében. Hiszem, 
hogy még ha az indítvány elvettetik is, tanítóink ép 
oly buzgón fogják ezentúl is kötelességüket teljesíteni; 
de tartok tőle, hogy a kornak nisusa, mely nem kedvező 
a hitfelekezeti törekvésekre, meg fogja teremni a maga 
gyümölcseit, ha nem igyekszünk szorosan magunkhoz 
csatolni azokat, kik az egyház érdekében működnek, 
hogy az egyház kormányzatába is befolyjanak. Ajánlom 
módositványom elfogadását. (Élénk helyeslés.) 

Ballagi módosítása, melyet a beszédében jelzett 
elvek alapján benyújtott arra nézve, hogy a tanitók a 
lelkészekkel egyenlő számban hivatalból legyenek tagjai 
a presbyteriumnak, hosszabb eszmecserét keltett fel. 

Szentpé te ry Sámuel nem lát Ballagi indítványában 
sérelmest, sőt inkább ő is a mellett van, hogy a tanitói 
kart ki kell emelni eddigi mellőzött állapotából. Ugyan-
ily értelemben nyilatkozott Jordán István, továbbá Ujja-



lussy Miklós, ki teljes elismeréssel nyilatkozik a tanitók 
haladásáról, s ezért, mint a megváltozott viszonyok kö-
vetelményét, örömmel elfogadja Ballagi indítványát. 

Konc I m r e megjegyzi, hogy vannak az egyház-
községekben úgynevezett kis kurátorok is, kik dijért 
felfogadott emberek P2nnélfogva félreértések elkerülése 
végett, csupán egyes számban kellene nézete szerint a 
szakaszban a gondnokról szólani. Azonkívül világosan 
kimondatni kivánja, hogy a presbyterek választására 
csak a választóképes egyháztagok folyhatnak be. Dobos 
János azt a kifejezést, hogy a tanitók tis« tagjai lehet-
nek a presbyteriumnak, oly megbélyegzőnek tekinti, 
mely a tanitót egyenesen a capite censusok közé sorozza. 
Szeretné még az emlékezetből is kitöröltetni, hogy a 
ref. egyház kebelében volt idő, midőn a tanitók alkal-
matlanoknak tekintettek arra, hogy presbyterekké vá-
lasztassanak s most kegyelemképen veti nekik oda a 
zsinat azt, hogy presbyterekké is lehetnek, midőn eze-
lőtt még a harangozót is meg lehetett presbytérré vá-
lasztani. Azt a pontot tehát az Sis* szócskával együtt 
egyszerűen elhagyatni kivánja, s akkor az mondatnék 
a szakaszban, hogy a presbyterium tagja i : a lelkész, 
az egyházközségi gondnok, a tanitók és a választott 
tagok. Hegedűs László is oda nyilatkozott, hogy lelke 
teljességéből pártolja Ballagi indítványát. Meggyőző-
dése sugallja, hogy a tanitót, a ki oly fontos munkát 
végez, illendő megtisztelni azzal, hogy tiszteletbeli pres-
byterré tétessék. A mellett célszerű módositványt sze-
retne arra nézve, hogy a tanitók, ha többen vannak, 
miképen képviseltessék magukat a presbyteriumban. 

Révész Bálint kijelenti, hogy Ballagi indítványával 
teljesen egyetért. Nem ez szült visszatetszést, hanem az 
a nyilatkozata, hogy ha a tanitó nem lehet hivatalánál 
fogva tagja a presbyteriumnak : akkor a pap se lehet. 
Az mondatott, hogy a tanitók hivataluknál fogva mél-
tán tagjai a presbyteriumnak, mert ők szellemi munká-
jokkal öntözik az egyház élőfáját, hogy az virágozzék. 
Azonban vannak oly tagok is, a kik anyagi alclozataik-
kal eszközlik ezt. Ilyenek a patronusok. A mai democra-
ticus kor kihagyván a presbyterek közül a pártfogókat : 
azért hanyatlik az áldozatkészség. O ezeket is tisztelet-
beli presbyterekké óhajtaná tenni; csak az hataroztassék 
meg, kit tekintsünk patronusnak. A tanárokra ez nem 
szól, mert ők különben is hivataluknál fogva tagjai a 
presbyteriumnak. 

Ballagi szavai félremagyarázása folytán szólal fel, 
s kijelenti, hogy korántsem akarta azzal, a mit mondott, 
a tanitót a lelkészszel parifikálni. 

Szász Domokos az indítványt nem csupán a taní-
tókra, hanem a tanárokra is kiterjesztetni kivánja. 

Pály Lajos még a más vallású patronusokat is 
szeretné tiszteletbeli presbyterekké tenni, mit Mikluvic 
Bálint ellenez. Pápay Imre azt állítja, hogy csak válasz-
tas utján lehet valaki presbyter, a hivatalnal fogva való 
piesbyterség a consistorialis rendszerre lenne átmene-
tei, mit ó perhorrescal. Antul Gábor kijelenti, hogy a 

tanárok hivataluknál fogva nem tagjai a presbyterium-
nak, sőt ő mint tanár nem is kivánja, hogy azok legye-
nek. Legyenek csak mint mások valasztás utján presby-
terek. Jeney Victor Pápaynak íelel s azt mondja, a mint 
hivatalánál fogva tagja a presbyteriumnak a gondnok, 
kit nem presbyternek választottak s a pap a kit pappa : 
miért ne adhatnók meg a tanítóknak is e megtisztelte-
tést. A patronatust ő is helyesli, csakhogy határozzuk 
meg, mily terhet hordozzon a patrónus, nehogy, mint 
Erdélyben, minden teherviselés nélkül örökölhetés ut-
ján szálljon firól-fira a patronatus. 

Beöthy Zsigmond kimondatni akarja, hogy a ta-
nárok hivataluknál fogva legyenek tagjai a presbyteri-
umnak, de csak oly egyházakban, melyeknek gymnasi-
umait maga az egyház tartja fenn. Az egyházkerületi 
iskolák vagy akadémiák tanáraira nézve Antal nézetét 
fogadja el. 

Még a szöveg azon része ellen is szólottak többen, 
hogy gondnokok helyett gondnok tétessék, mire Vay 
elnök először is az eredeti szövegre szavaztat, a mi el 
nem fogadtatván, a következő szöveg jött helyébe. 

XA presbyterium tagjai I. hivatalból a rendes vagy 
helyettes lelkész, illetőleg lelkészek, a gondnok vagy 
gondnokok, az egyházközség által fentartott iskolák ren-
des tanítói, illetőleg tanárai, oly számban választva saját 
maguk közül, a hány rendes vagy helyettes lelkész van 
az egyházközségben. 2., az egyházközségi gyűlés által 
saját tagjai közül a presbyterségre választott egyének.® 

Sokan szóltak a 20. § hoz, mely a presbyterek 
számát határozza meg, mig végre gr. Lónyay szólalt 
fel, hogy e cikket a 13 §. együtt kell elintézni, mert 
a presbyteri rendszerben e két tényező fontos 1., hogy 
választassék; de 2. azon számon túl ne menjen, melylyel 
okosan tanácskozni lehet. Nem óhajtja, hogy egyszerre 
új vagy felében új tagokból alakuljon a presbyterium, 
mert a gyakorlat, a traditio ekkor megszakíttatnék. O 
tehát azt szeretné, ha a presbyterium 12 évre válasz-
tatnék, de úgy, hogy minden 3 évben */4 - e lépjen ki. 
Ekkor nem vész ki a traditio s a presbyterium is fel-
frissülhet. A lelkek számárányához képest az 50—3000-ig 
ily fokozatos számú presb. óhaj tana: 4. 8. 16. 20. 24. 
28 ; ezen felül minden ezer után 4-et. 

Miután még Molnár Béla az élethosszig, Horthy 
László, Kiss Áron a Lónyay indítványa mellett szól 
lottak : szavazás utján azt fogadta el a zsinat. 

Hosszas vitára és tengernyi indítvány beadására 
szolgált alkalmul a presbyterségre választható egyének 
qualificatioját kitüntető 21. és 22 §. Lukács Ödön nem-
csak azt akarja kitétetni, hogy az választható, a ki tisztes-
séges életet él, hanem azt is, hogy az egyházi ügyek 
iránt buzgósággal viseltetik. Pály Lajos azzal tol-
daná meg, hogy erkölcsiségért büntetve nem volt, Szász 
Béla : a ki irni olvasni tud. Mind e módosítások azonban 
szavazáskor elvettettek s az eredeti szöveg maradt meg. 

A 22. §. Décsey egyszerűen töröltetni kéri. Syl-
vester Domokos fentartja, sőt módosítást ad be, hogy 

92* 



egyszerre ne lehessen apa, fiával, vejével, testvérével 
presbyter. Paly Lajos, Körmendy, Pap Gábor fenntartatni 
kivánja. 

Miután még Lónyay s Dobos szóllottak volna a 
tárgyhoz, a ki csak azért is, mert minden paragrafusnak 
esküdt ellensége, csakhogy egyet kiirthasson : töröltetni 
kéri ; szavazat rendeltetvén el, a §. töröltetett. 

Nov. 6. d. u. 4. óra. 

Elnök br. Vay Miklós és Nagy Péter. 
Jegyzőkönyv hitelesítés, üdvözlő telegrammok be-

jelentése, bizottsági tagok kinevezése után Szász Béla 
jegyző olvassa a 24 §., mely a presbyterek eskümintáját 
tartalmazza, ebben Horváth Mihály az egy élő Isten mellé 
tétetni kivánja: a ki Atya, Fiu és Szentlélek. Azonban 
Ballagi azon indítványára, hogy mivel minden egyház-
kerületnek különben is meg vannak az eskümintái min-
den hivatal számára s többnél az alkotmány tervezetben 
ugy sincs, csak itt a presbyterekről szóló szakasznál : e 
§.-t töröltetni, s az egyházkerületekre bizatni kéri az eskü-
minta megallapitásat. 

Ez indítvány elfogadtatott s Nagy Péter ajánlatára 
24. §.-ul ez tétetett : A presbyterek hivataluk kezdetén, 
az egyházkerület által megallapitott esküminta szerint 
ünnepélyesen feleskettetnek. 

A 26. §-hoz Lukács Ödön azt kivanja toldatni, 
hogy a népesebb gyülekezetekben, az erkölcsi sülyedés 
meggatlása végett a presbyterek negyedévenként egyszer 
látogatnak meg a gyülekezetnek köztök kiosztandó tagjait. 
Azonban ez nem fogadtatott el, hanem a szöveg meg-
maradt. 

A 27. §. egyes cikkelyeire Vályi Lajos, Csekei István, 
Karmán Pál, Doktor János, Szeles József, Véghely De-
zső és többen különféle módosításokat ajánlottak : azon-
ban mind elvettetett s az eredeti szöveg megmaradt. 

Végre a tárgyalas hosszadalmasságának megszün-
tetése s a sok módosítás özönének meggátlása végett 
conferenciak tartását határoztak. 

Nov. 7. d. e. 10 óra. 
A mai napon gőzerővel haladt a zsinat. Letár-

gyalta a 27. §.-tóla 103-ig, tehát az egyes egyházakban a 
kettős elnökségen kezdve, az egyházmegyék, e. kerüle-
tek, convent és zsinat szervezetének kérdéseit. E ret-
tentő sebes haladás előidézésére a tegnapi gyűlés után 
következő zárt konferencia folyt be. Ebben arról tana-
kodtak, hogyan lehetne a tárgyalást gyorsítani, hogy a 
szegény prot. egyház a napi 800 frtnyi kiadástól meg-
kíméltessék. Egyéb módot erre nem láttak, mint ha a 
szónokok s indítványozók nem koptatják annyit a nyel-
vűket. Favete linguis, mint Dobos bátyánk mondá. 
Ebből az következett, hogy mindenki röstelkedett szólni 
s a jegyző nyargalhatott a paragraphusokon végig. 

Az ülést mint rendesen Vay b. és Nagy Péter 
elnökök a jegyzőkönyv hitelesíttetésével kezdték. Majd 
Décsei s Ritoók Zs. adtak be a 27. §-hoz módositványt. 

Décseinek csak a bekezdéshez van módositványa, mely 
következő: A presbyterium elnöke a rendes lelkész. 
Oly egyházközségekben, hol eddig a kettős elnökség 
gyakorlatban volt, az eddigi szokás fenntartható. 

Ritoók Zs. módositványa így hangzik : A presby-
terium elnöke a lelkész az oly egyházközsé-
gekben, hol eddig a kettős elnökség gyakorlatban vol t : 
ezen gyakorlat fenntartandó. Társelnökül, ki mint ilyen 
főgondnok cimet visel, oly egyén választható, ki közép-
iskolai tanfolyamot végzett s az egyházközség vagyo-
nát nem kezeli. 

Módositványa indokolásában kimondja, hogy ő 
az egyes elnökség barátja. A kettős elnökség lényeges 
hiba, melyet az egyházkormányzat felsőbb fokain csak 
a magasabb műveltség tesz veszélytelenné. Szükséges 
bizonyos értelmi fok azon egyén részére, ki valamely 
gyülekezetben az ügyeket vezeti. Ha választania kell : 
mindenesetre azon egyént bizná meg az elnökséggel, 
a kiben értelmi garanciat lát. A lelkészt husz évig ké-
pezik arra, hogy a gyülekezetet vezethesse. Ha eh-
hez egy értelmetlen egyén társelnökül osztatik be, 
paralysáljuk vele azon értelmi erőt, melyet a lelkésznek 
képzettsége nyújt. Két indokot hallott a kettős elnök-
ség mellett; egyik a paritás, másik azon előny, me-
lyet a világi elem buzgalma által nyer az egyház. S e 
buzgalmat mivelni kell az által, hogy a világiak kö-
zül valaki társelnökké tétetik a presbyteriumban. 

Azonban a presbyteriumban nincs paritás. A fel-
sőbb egyházi hatóságokban egyenlő szamban van kép-
viselve az egyházi és világi elem : a presbyteriumban 
pedig egyedül áll a lelkész több világi ellenében. A mi a 
buzgalmat illeti: ha csak a társelnökség indítana valakit 
buzgóságra, ez nem valódi buzgóság volna, hanem hiú-
ság, melynek tömjénezni nem kiván. Sem méltányosnak, 
sem a múltban gyökerezőnek nem tartja, hogy a pres-
byteriumban társelnök allíttassék. Egyetlen indok, hogy 
vannak egyházak, hol a társelnökség főgondnoki cím 
alatt gyakorlatban van. Nem tagadja, hogy elvi szem-
pontból ennek is ellene van ; de bele nyugszik, hogy 
ott ezentúl is fentartassék. 

Kovács Antal csatlakozik Ritóok indítványához, 
mert a társelnökséggel a demagógiát mozdítnók elő. 
Azonban mivel kitűnt a zsinat tárgyalásai alatt, hogy 
bölcs intézkedés az, miként minden egyházkerületnek 
meghagyják történeti institutióit: ő sem bánja, ha meg-
hagyatik ott a kettős elnökség, a hol eddig meg volt. 

Szabó János is Ritóok indítványához csatlakozik 
s mivel az elmondotta az egyes elnökség előnyösségé-
nek indokait : ő annak taglalásába nem ereszkedik. 

Beöthy Zsigmond : A mai s főleg a tegnapi con 
ferentia vitái megmutatták, hogy a kettős elnökség kér-
dése mennyire fontos. A zsinati tárgyalások folyama 
alatt kimondtuk, hogy egyházunk a presbyteri rendszert 
követi : ennek pedig a paritás az alapja. De hogy az 
időt kiméljiik, mivel két indítvány van, a Décseié és Ri-



toóké, s azok indokolását is megértettük, szavazzunk va-
lamelyikre. 

Décsei visszavonja indítványát, hogy a vitát rovi 
ditsük, mivel a Ritoók indítványában meg van permis-
sive, a mit ő imperative akart kimondatni. 

Fe jes Is tván a magáévá teszi Décsei elejtett in-
dítványát. Szerinte nem a paritás elvéből foly a kettős 
elnökség, h nem annak történeti alapja van. Régibb 
időben nem létezett, de presbyterium sem volt, mert 
még a Geleji kanonokban is az mondatik, hogy csak 
ott állittassék legalább, a hol lehet. A hol patronusok 
voltak : azok kormányozták az egyházat : ezek voltak a 
főcuratorok. A nagyobb egyházakban 1848 előtt nem 
a lelkészek elnököltek. A főgondnokok mondtak le 
tehát jogaikról : ennélfogva ha a kettős elnökség jogát 
ki nem mondjuk, megsértjük a történelmi jogokat, meg-
sértjük azon egyhazakat, melyekben a kettős elnökség 
divatozik. 

Nagy Péter. Nekünk az levén célunk, hogy oly 
törvényeket állapítsunk meg, mely az egész egyház 
egyetemét kielégíti : tehát annak elkerülésére, hogy oly 
intézményt erőszakoljunk az egész egyházra, mely annak 
egy részében uralkodik, de a másik részében erős vissza 
tetszést szül, azt indítványozza, hogy mondja ki a zsinat, 
miként: a presbyterium elnöksége ügyében minden egy-
házkerület saját belátása szerént intézkedjék a fennálló 
intézmények alapján. 

Hegedűs László szerette volna, hogy egyenlő 
törvények hozattak volna az egész egyházra nézve, de 
már az első alkalommal a concessiók terére léptünk. 
Ha alkunak volna helye, a Décsei indítványát pártolná, 
de kijelenti, hogy határozottan az eredeti szerkezethez 
ragaszkodik, mely érett megfontolás eredménye, mi-
után az egyházkerületek megvitatása után került ide. Ki-
váltságokat, melyek mások jogsérelmével allanak fenn 
eltörlendőnek tart, de jogokat elvenni sérelmes dolog. 
Különben is tapasztalatból tudja, hogy a kettős elnök-
ség nem veszedelmes, sőt vannak oly ügyek, melyeket 
sikeresebben adhat elő a világi elnök, ki a néppel atyafi-
ságban áll A qualificatio megszabása ellenkezik a protes-
tantismussal, mely az egyenlőséget tartja jelszavául. Sem 
egyik, sem másik módositványt nem fogadja el, hanem 
az eredeti szerkezetet. 

Horthy István Hegedűs indítványát fogadja el. 
Ráday Ged. Hegedűs nézetét cafolja. Nem tartja 

ugyanis antiliberalismusnak a qualificatio megszabását. A 
kettős elnökség mindenütt kötelezővé tétele célra nem 
vezet, mert a gondnokság a legtöbb községben külön-
bé n is nem tisztség, hanem szolgálat, melyre erővel 
kell fogni az embereket. Az ily emberekre bizni az el-
nökséget, nemcsak a papi, hanem a presbyteri tekintély 
lerombolására is vezet. Álliberalismusból, állítunk fel oly 
intézményt, melyből csak baj származhatnék. Ritoók indít-
ványát fogadja el. 

Kovács Albert. Első nap targyaltuk az erdélyi spe-
cialitasokat, a másik nap a tiszáninneni specialitások-

kal tölt el s majdnem szakadást idéztek elő, most meg 
dunamelléki speciálitásokkal foglalkozunk, de amely 
nem fenyeget szakadással, mivel ez az egyházkerület 
több izben kitűnő jelét adta annak, hogy a többség 
akaratának kész meghódolni. Honnét van ez, hogy ily 
specialitásokkal talalkozunk ? Onnét, hogy a zsinat több 
életviszonyra akar egyetemesen kötelező határozatot 
hozni, mint a mennyi az egyesülésre szükséges volna. 
Az oly törvényjavaslat, mely mindent szabalyozni akar, 
senkit sem elégíthet ki. Kétségkívüli, hogy az egyesülésre 
megkívántatik, hogy bizonyos egység el legyen érve, de 
ezen egyformaságnak nem szabad tovább terjednie 
azon szerveknél, a melyekkel az egyes egyházkerületek 
egymassal érintkeznek. Másutt megtarthatjak sajat insti-
tutióikat. Ez a kérdés is olyan, mely bátran bízathat-
nék az egyes területek statutarius jogkörébe. 

Hogy a két indítvány közül melyik fogadtassák el: 
a kettős elnökség fejlődésének kérdése szolgai útmuta-
tóul, melyet Fejes helytelenül adott elő. A kettős elnök-
ség a bodrog-kereszturi szüreten létesült, melyet 150 
esztendő óta nyög a ref. egyház. A kettős elnökség 
azonban csak az egyházmegyéken s kerületeken hoza-
tott be, de a conventre nézve nem. Zsinat sem volt 
soha kettős elnökség alatt, csak a mostani. Törvénynyé 
tehát az egyes elnökséget kell tenni, megengedetté a 
kettőset. Több esperest megkérdezett ez ügyben : azok 
azzal biztattak, hogy a kettős elnökség ártatlan dolog, mert 
csupa fictio. De akkor minek tegyük törvénynyé a mi 
fictio s másutt mégis bajt szülhet. A nép sem kívánja 
ezt. A kettős elnökséggel nagy harcok végződtek be, 
traktusokon s superintendentiákon nincs is vele baj, de 
veszedelmes lehet az egyes egyházakban. Ritóok indít-
ványára szavaz. 

Még Szinyei G. szóllalt fel röviden, mire elnök 
szavazasra bocsátottá a kérdést. Az eredeti szöveg elvet-
tetett, ugy szinte Décsei módositasa is. Ritoók módosit-
vanya fogadtatott el, de azon része nélkül, mely a 
qualifikació megszabását tartalmazza. 

A 27. második és harmadik kikezdése változat-
lanul meghagyatott ; nem különben a 28. és 29. §. is. 

A 30 §-hoz Ritoók módositast ajanl. Nem kívánja 
sorshúzás altal döntetni el, hogy melyik elnök szavazata 
legyen hatarozó, hanem körvonalozza, hogy mely ügyek 
mi módon intéztessenek el. Sőt egyenesen a lelkésznek 
kívánná adni a döntő szavazatot. Azonban módositva-
nya elvettetett, s ugy ez mint a 31. 32. és 33. §. válto-
zatlan hagyatott, a 34. §. pedig, mivel erdélyi ügyeket 
tárgyal, kimaradt. Sőt egyszer mindenkorra megjegyzi, 
hogy mivel a 7. §-ban az erdélyiek jogfentartása álta-
lánosságban kimondatott, az erdélyi viszonyokra vonat 
kozó minden részleges rendszabaly az egész alkotmány-
tervezetből mindenütt kitöröltetett. 

Következett az egyházmegyékre vonatkozó része 
az alkotmány-tervezetnek. Ennek 38. §. a) pontjahoz 
Székeli/ Károly azt kívánja kimondatni, hogy a mely 
egyházmegyében két segédgondnok van : jövőre csak 



egy választassék. Azonban ezen indítvány mint az egy-
házkerületek kebli ügye mellőztetett. A b) pontra Bal-
lagi azt az indítványt teszi, hogy az egyházmegyei ta-
nácsbirák között a tanitók is képviselve legyenek, hogy 
megtartassák az az elv, semmit rólunk, nélkülünk. Midőn 
ez a gyűlés a tanítóknak az alkotmány sáncai közé 
való felvételét egyhangúlag elfogadta, ez azon elvből 
történt, hogy a mi egyházunkban, mely kiválólag ta-
nitó-egyház, hol a lelkész is első sorban tanitó, a ta-
nitó, mint a lelkész munkatársa, az egyházi élet előké-
szítő tényezője: szükség tehát, hogy az egyházi ügy-
kezelésben szintén részt nyerjen. Ez a haladás, az ujabb 
kor vívmánya. Nem lehetett ez igy a régi korban, 
mert még a Geleji kanon is azt mondja, hogy : in ecc-
lesia aristocratico democraticum régimén amplectitur. 
Az oly viszonyok közt, midőn a lelkész fogadta a ta-
nitót, nem lehetett ennek joga az alkotmányban. Ajánja 
indítványának elfogadását. (Nagy zaj.) 

Kántor Sámuel ebben a gyülekezetek választási 
jogának megszorítását latja. Altalános felkiáltással Bal-
lagi indítványa mellőztetett; s ugy ez mint a következő 
§-ok a 44-ig változatlanul elfogadtattak. 

A 44. §-hoz Székely Károly azt kivánja tétetni, 
hogy miután vannak oly felekezeti gymnásiumok, hol 
az esperes erősiti meg a tanárt, az esperes felügyeleti 
jogának megőrzésére tétessék ki az 1. pontba, hogy 
a népiskolák és esetleg középiskolák feletti felügyeleti 
jog az egyházmegyét megilleti. Ez indítvány el is fogad-
tatott. 

Csider Károly a szerkezetbe óhajtja felvétetni, 
hogy az egyházmegyék jogkörébe tartozik az egyház-
községek és presbyteriumok hatáiozatai ellenében fel-
merült panaszok és felfolyamodások felett való hatá-
rozás. 

Az egyházkerületekről szóló rész 46. §-tól a 60-ikig 
némi csekély stylaris módosítás mellett , változatlan 
maradt. 

A konventről szóló részben a 60. §-hoz szólva 
Pápay Imre az egész konventi intézményt az alkotmány-
ból kitöröltetni kivánja s helyette a zsinatot teszi az 
e. kerületek fölé legfőbb kormányzó testületül. Kántor 
Sámuel is mellőztetni kivánja a konventet, míg För-
dős Lajos kimondja , hogy ez a zsinat épen azért 
hivatott össze, hogy a konventet megalkossa. Szentpé-
tery Sámuel a konventi tagok 3 évre való választása 
ellen szól. Nem látja szükségesnek, hogy 3 évre vá-
lasztott egyének s ne évenként megújuló tagok ve. 
zessék az e. kerületek közügyeit. A luth. egyház 
egyetemes közgyűlése is azért oly jótékony hatású, mert 
friss, nem megcsontosodott tagokból all. E cikket bi-
zottság elé kivánja utasítani. A zsinat azonban válto-
zatlan megtartotta. 

A 61. §-ban Kovács Albert kettős elnöke helyett 
kettős elnökséget kíván tétetni, mert az elnök nem ket-
tős, mint a kétfejű sas. Elfogadtatott . 

A 64. §-ban Körmendy azt óhajtja kimondatni, hogy 

minden egyházkerület sajat küldötteinek költségeiről maga 
gondoskodik. Ujfalussy a sok pénzt felemésztő konvent 
terheit, magok a tagok által kivánja fedeztetni. Ál-
dozzunk az egyházért mint őseink áldoztak. Azonban a 
szöveg e felszóllalások dacára fenntartatott. 

A 65 . §-ban magyar ref. egyház helyett magyar-
országi ref. egyház tétetett Nagy Péter indítványára; a 
többiben maradt a szerkezet. 

Kovács Albert azt mondja, hogy a b. és e. pont 
jó részben egyet mond, csakhogy a b. nem mondja vi-
lágosan azt, a mit az e. világosan kifejez. Hiánya az, 
hogy nem mondja meg, mik a közös ügyek, ugy szin-
tén az is, hogy a közös ügyek mi módon való elintézése 
felől nem intézkedik. E baj elhárítására módosítványt 
ajánl. Mire Beöthy a/.t jegyezte meg, hogy ha az egy-
házkerületek megegyeznek abban, hogy miféle ügyeket 
intézzenek el közösen : megtalálják azt a módot is, a 
mely szerént intézkedjenek. A szöveget megtartatni 
kéri. Ennek ellenére Bitoók a b. pont törlését kivánja, 
mivel ruganyos és centralisatióra vezethet, a mitől előre 
féltek a konvent ellenzői. Hegedűs a pontot fentartani 
kivánja, nem tart a centralisátió lehetőségétől. Körmendy 
szerént nem áll előtte szólló azon nézete, hogy a közö-
sen felterjesztett ügyekből jogsérelem nem származhat, 
mert a konvent intézkedhetik akként, hogy megsérti az 
egyes egyházkerületek jogkörét. Épen abban rejlik a 
veszély, hogy a konvent az egyes egyházkerületek jog-
körét fogja csorbítani. Örül azon, hogy az egyházkerü-
letek egységesekké lehetnek, hogy az öt egyházkerület 
mellett egy egységes magyar prot. egyház fog létesülni. 
De hogy az egység meg ne ölje az egyes egyházkerü-
letek jogait, ki kellene adni a jogügyi bizottságnak, 
hogy e jogokat kellőleg körvonalozza. Általános jogfen-
tartás, mint a tapasztalat tanúsítja, nem sok hasznot ered-
ményez. Szavazattöbbséggel a b. pont elfogadtatott. 

Az e. pont Veszprémy Gábor s Kun Bertalan 
módosítványa dacára, Beöthy Zsigmond magyarázata 
folytán meghagyatott . 

Az f. pontnál Körmendy attól tart, hogy a kon-
vent a superintendentiák akarata ellenére is hívhatna 
össze zsinatot, melynek jogát ő az egyház egyetemé-
nek kivánja fentartani, ennélfogva ő így szövegezné : a 
zsinat tarthatása végett a kezdeményező lépéseket meg-
teszi. Kun Bertalan pedig így kivánja a §. elejét: az 
egyházkerületek előleges megkérdezése és jóváhagyása 
mellett stb. Nagy Péter azt mondja, hogy a szöveg ma-
radhat, csakhogy a 103. §. kellőleg módosíttassék. 

Molnár Béla az 1., pontnál azt mondja, hogy a 
konventet, a mennyiben az egyházkerületek belügyeibe 
nem avatkozik, elfogadja, de az egyházkerületek oly irá-
nyú gyámság alá helyezését, hogy még a közpénzek 
kezelésére is a konvent ügyeljen fel, nem kivánja. Kör-
mendy a felügyeletet nem képzeli másként, mint a szá-
madások revideálása által; a mi roppant bajjal járna s 
gyakorlatilag kivihetetlen. Molnár indítványához, az 1., 
pont törléséhez járul Dobos a Kenessey elveszett alapít-



ványokra hivatkozik, hogy a felügyelet szükségét bebi-
zonyítsa. Pap Gábor a ICenessey-alap elvesztét azzal in-
dokolja, hogy gondnokok kezelték, s a kerület felügye-
lete paralysáltatott. 

Elnök feltevén a kérdést, a többség az 1., pont 
kihagyása mellett nyilatkozott. 

A 68. § -nál Antal Gábor a határozatképes kon-
venti tagok számát 15-ről 20-ra kivánja emeltetni. A 
mit el is fogadtak. 

A 70. §-nál Kun Bertalan nem kivánná (költség-
kímélés szempontjából) évenkint összehívni a konventet, 
hanem csak mikor szükség van rá. Révész is ugy nyi-
latkozott, hogy csak akkor tartassék konvent, ha az 
egyházkerületek többsége kivánja. Azonban a szöveg 
mindennek dacára megmaradt. 

A délután 5 órakor kezdett s V, 8-kor végzett 
ülésben a zsinatról szóló részt tárgyalta le egészen a 
zsinat. A dologgal siettek, s mondhatni fő részben elsi-
ették. Egy kissé nagyobb higgadtság a költségkímélés 
dacára sem ártott volna. Kitöröltek 4 lapot az eredeti 
szövegből, s helyette egyszeri felolvasásra Szász Béla 
eléggé hosszú módosítványát fogadták el; a nélkül, hogy 
kinyomatás által — igaz, hogy az ügyrend szerént csak 
az indítványt kell kinyomatni — mindenkinek hozzá 
férhetővé tették volna. 

E sietségnek az lett következménye, hogy az al-
kotmánytervezetbe felveendő egyéb tények összesze-
désére kiküldött bizottságok, u. m. a tanügyi s jogügyi, 
munkálataikkal el nem készülhetvén, a 8 órai reggeli 
nyilvános ülésben, előleges napirendre tűzés nélkül az 
egyházi tisztviselőkről szóló szakaszt kellett elővenni. 
A meglehetősen zavaros tanácskozás következőleg 
folyt le. 

A 71. és 72. §. változatlan maradt. 
A 73. §-ra vonatkozólag Fejes István a tiszánin-

neni superintendentia képviselőinek megbízásából azt 
kéri, hogy minden egyházkerületnek annyi két képviselő 
adassék, a hány egyházmegyéből áll. 

Nagy Péter kijelenti, hogy a konvent a zsinati 
tagok számát a népesség aránya szerént határozta meg ; 
ennélfogva ha az egészet felforgatni nem akarjuk, a 
szövegben megállapított számarányt meg nem változtat-
hatjuk. 

Szász Béla felállván igy szóllott: Az alkotmány-
tervezetet állapítjuk meg ez idő szerént. Ez alaptör-
vénynek csak elvet kifejező meghatározásokat kellene 
megállapítani, az olyakat pedig, a melyek legfölebb sza-
bályrendeletekben foglalhatnának helyet, nincs miért 
körülírnunk. IC tekintetben többszörösen határozott ki-
fejezést adott már a zsinat, midőn kimondta, hogy csak 
a főbb elvekre nézve kíván megállapodásra jutni. A ne-
hézséget eddig ís az okozta, hogy oly részletekbe bo-
csátkoztak, a melyek az egyes egyházkerületek történeti 
előzményeibe ütköztek. Az a meggyőződése tehát, hogy a 
71—74 §-ban foglaltaknak meghagyasával a 74 r-85-ig 
terjedő §-ok, melyek a zsinati tagok választásának mó-

dozatairól szólnak, mellőztessenek s csak a főbb elvek 
mondatván ki, a módozatok bízassanak az egyes egy-
házkerületekre. Ha megmaradnak az eddigi eljárás mel-
lett, oly megszorításokat fognak behozni, a melyekben 
az egyes individiumok nem könnyen mozoghatnak. A 
mostani zsinat is különböző választási módozat mellett 
jött létre, mégis az egyetemes ref. egyházat képvisel-
jük. Bizassék tehát a zsinati képviselők választási módo-
zatának megállapítása az egyes egyházmegyékre. Ez 
irányban irásba foglalt módositványt nyújt be a maga 
és társai nevében, melynek elfogadtatását kéri. 

A Szász Béla indítványához csatlakoztak László 
József, Horváth Mihály, Ritóok Zsigmond, a ki csak azon 
elv kitételét kívánta, hogy a képviselők választása a zsi-
nat-presbyteri rendszer szerint történjék; továbbá Ré-
vay Lajos, a ki korántsem lát akkora veszélyt abban, 
ha a választás az egyházkerületekre bizatik, mintha azok 
századokon át birt jogaik megszerzése miatt elégiilet-
lenül mennek haza a zsinatról. Beöthy Zsigmond is ugy 
nyilatkozott, hogy a választási jog kétségkívül a pres-
byteriumot illeti, de az. eddigi választási formák is biz-
tosítanak bennünket arról, hogy a presbyterium befolyása 

j a választásra meghiusíttatni nem fog. Adhat tehát némi 
engedményt a zsinat az egyházkerületeknek, hogy azok-
nak történeti jogait meg ne sértse. Mert ha kimondja a 
zsinat, hogy a választási módozat megállapítását az 
egyházkerületekre bízza : már azzal szabályt hozott a 
választásra vonatkozólag, melyben az igazolás is benne 
rejlik : e szerint a zsinat törvényessége meg nem 
tagadható. Lengyel Imre is pártolta Szász Béla indítvá-
nyát, de mivel a kihagyatni rendelt paragraphusokban 
elvi jelentőségű tételek is vannak, nehogy elhamarko-
dással vádoltathassunk, a szöveget egész terjedelmében 
felolvastatni kivánja. A felolvasást követelvén Szent-

•pétery Sámuel, Veszprémy Gáspár is : elnök felteszi a kér-
dést, felolvastatni kívánja-e zsinat, mire a. többség a 
felolvastatás mellett nyilatkozott. 

Már a felolvasás előtt a Szász Béla módosítása 
ellen s a részletes választási szabályok mellett nyilat-
kozott Horthy István, ki hogy jövőre a legtörvénye-
sebb alakban jöhessen össze a zsinat, egyöntetű s min-
den egyházkerületekre egyaránt kötelező választási tör-
vény megállapítását kivánja. Ballagi azt mondá, hogy 
itt, a hol közös alapra kell állnunk, ez alapot ugy kell 
körül írnunk, hogy egyenlően választassanak azok, a kik 
a zsinatban részt vesznek. Mondjuk ki tehát, hogy az 
egyházközségek választanak és pedig minden egyház 
annyi képviselőre szavaz, a hány képviselője van annak 
a kerületnek, a melybe tartozik. 

A kihagyásra szánt §-ok felolvasása után Hegedűs 
László emelt szót, kielégítőnek tartván, hogy ki van 
mondva kik választatnak, és hogy a választás a zsinat-
presbyteri rendszer alapján történik. I logy az egyes egy-
házkerületek hogy rendelkeznek a választásról, választó 
kerületek vagy egyházkerületek szerint intézik-e a válasz-
tást, az az alkotmányt nem sérti meg. 



Béky Sámuel szerint a Szász Béla által kihagyatni 
szándékolt §-okban a fő- és középiskolák tanárai külön 
valasztó testületenként szerepelnek. Nem sértjük-e az al-
kotmányt, ha igy külön tanári kasztot teremtünk ? Mond-
juk ki, hogy a tanári képviselőket is a presbyterium 
választja. 

Gr. Ráday Gedeon bele nyugszik a választás 
akármely módozatába, de abba nem, hogy más képvi-
selő jelenhessen meg, mint a kit a presbyterium választ. 
Bár tiszteli a tanárokat, de azt nem helyesli, hogy oly 
testületek küldjenek a zsinatra képviselőket, kik az egy-
házban mint fórum nem szerepelnek. Tanárok megjele-
nését szükségesnek tartja, de azokat is presbyteriumok 
válaszszák, vagy pedig ha maguk választják, csak infor-
máló tagjai legyenek a zsinatnak. 

Molnár Béla elfogadja Szász módositványát s csak 
azért szól, hogy Rádaynak feleljen. Ha ezen eljárás uj 
lenne, nem szóllana, de régi szokás, hogy a tanári tes-
tület választó testületnek tekintetik nálok s főgondnokra, 
püspökre együttesen ad egy szavazatot Tehát a zsi-
natra is meg kell adni ezen jogát. A presbyterium 
különben sem tudná megítélni, hogy a választandó ta-
nár mily szolgálatot tehet a zsinaton. A történeti ala-
pot, melynélfogva a tanári testület önálló testületnek 
tekintetik, minden fontosabb szavazásnál meghagyatni 
kéri. 

Néhány felszóllalás után a §. második kikezdése 
végére az tétetett, hogy az iskolák képviselői az illető 
tanári testületek által választatnak. A harmadik kikezdés 
pedig úgy módosíttatott, hogy a kerületi képviselők a 
gyülekezetek presbyteriumai által általános szótöbbség-
gel választatnak. 

Következett azután a Szász Béla módositványára 
a szavazás, mely általános szótöbbséggel elfogadtatott. 

A következő 86—95. §"°k változatlanul maradtak. 

A 96. §., mely ezt mondja : „tanácskozás alá csak 
a magyarországi ref. egyház és iskola közös ügyei ve-
hetők4 , töröltetett. 

A 102. §-nál, mely a zsinat teendőit sorolja elő, 
Hegedűs László indítványozza, hogy a zsinat hatáskö-
rébe vétessék fel az egyház tana is; Balogh P'erenc 
ugyanoda a házássági peres ügyek feletti intézkedést 
kéri beigtattatni. Indítványaik írásban beadására utasít-
tattak. 

Az utolsó §. Körmendy Sándor következő módo-
sítása szerint fogadtatott el : „103. §. A zsinat rendsze-
rint 10 évenkint tartatik ; ha azonban az egyházkerüle-
tek többsége az egyetemes egyház érdekében s halasztást 
nem szenvedő indokokból rendkívüli zsinat összehívását 
látja szükségesnek, annak összehívása tárgyában az egye-
temes konvent intézkedik.4 

Nov. 8. reggeli 10 óra. 
Elnökök br. Vay Miklós és Nagy Péter. 
A jegyzőkönyv hitelesítése után beterjesztetett a 

galaci ref. egyház kérvénye, missioügyben, mely a kér-
vényi bizottsághoz utasíttatott. 

A köznevelés és oktatás szabályzatából az al-
kotmánytervbe felveendő részek kiszemelésével nem ké-
szülvén el a kiküldött bizottság, e tárgy elnapoltatott, 
helyette az egyházi tisztviselőkről s egyes egyháztagok-
ról szólló része az alkotmánytervnek vétetett elő. 

Mielőtt az alkotmánytervezet tárgyalása megkez-
dődött volna, Ballagi azon indítványt tette, hogy miu-
tán a 102. § ban a lelkészválasztás módozatainak meg-
állapítása is a konvent teendői közé soroztatott, bizott-
ságot kellene kiküldeni e szabályok elkészítésére, vagy 
utasítani kellene a konventet, hogy ez irányú törvény-
javaslatot készítsen elő. 

Ez indítvány elfogadtatása után olvassa a jegyző 
az egyházi tisztviselők s egyes egyháztagokról szóló 
rész 120, 121, 122. §-ait, melyek változatlanul megha-
gyattak. A 123. §-t Sípos Pál igy kívánja módosíttatni: 
„A segéd és időközi lelkészek ügyének törvényszerű 
rendezése tárgyában való intézkedés a fennálló gyakor-
lat alapján az illető egyházmegye, illetőleg egyházkerület 
jogkörébe tartozik. 

Ballagi Mór : A segéd és időközi lelkészek ügyé-
nek rendezése oly kérdés, hogy ha van valami, ami súr-
lódást idézhet elő az egyes egyházkerületek között, e 
miatt történhetik leginkább. PLgyik helyen az egyház-
megyék rendezik a segédlelkészek ügyét, másik helyen 
egészen más alapon az egyházkerületek : a mi által az 
átmenetel egyik egyházmegyéből a másikba igen meg-
nehezittetik. Ha valahol kell egyformaság, itt kell, hogy 
az megállapittassék; részéről helyesnek tartja, hogy en-
nek rendezése az egyházkerületekre bizassék, és igy a 
mellet nyilatkozik, hogy maradjon meg a szöveg. (He-
lyeslés.) 

Beöthy Zsigmond is ily értelemben szól kiemelve, 
hogy ha minden egyházmegyének szabadságában áll a 
segédlelkészek iigyét rendezhetni, mi jog marad a supe-
rintendentia számára ? A hány egyházmegye van, annyi-
féle lesz az intézkedés. 

Sipos módositványát pártolják Kiss Avon, Miklovic 
Bálint, Körmendy Sándor, a ki a dunántúli egyházke-
rület felzavarását látja abban, ha a káplánok elrendezési 
joga az e. megyéktől elvonatik. Horváth Mihály ezt az 
e. megyék autonomicus jogának tartja, melyet tisztelni 
kell. Az egyházmegyék különben is jobban ismerik embe-
reiket s az egyházak szükségeit, mint a superintendentia: 
ennélfogva célszerűbben intézkedhetnek. 

Révay Lajos azt mondja, hogy a mi a jó van in-
stitutióinkban azt tartsuk m e g ; és miután a szöveg által 
nincs elzárva, hogy az egyházkerületek fentartsák, ha 
jónak látják az e. megyék eddigi jogait : az eredeti szö-
veghez ragaszkodik. Dohos azt mondja helyes, hogy véd-
jük egyházmegyéink jogait, de tegyük ugyanezt a supe-
rintendentiával is. Mert a mennyivel szaporítjuk az e. me-
gyék jogkörét, annyival csonkítjuk meg a superintenden-



tiáét, holott e kérdésben a superintendentiák csakugyan 
célszerűbben intézkedhetnek. 

Révész nem bánja, ha a tractusokra bizatik is a 
s. lelkészek elhelyezése, de a nyilvántartás végett az es-
peresek jelentsék be a püspöknél, hogyan intézkedtek. 
Szóltak még e kérdéshez Pály Lajos, Bencsik István, 
Csonka Ferenc a módosítványt pártolva, mire szavazat-
többséggel az csakugyan el is fogadtatott. 

Heves vita fejlődött kia 124. §-nál, mely a lelkipász-
tor hivatalos teendőiről szól. Kovács Albert e §-t egész 
nyers modorban támadta meg, elitélve annak szerkeze-
tét, hogy az nemcsak lényeges logikai hibában szenved, 
hanem nevezetes theologiai félreértések is foglaltatnak 
benne. Logikai hiba az, hogy a 3. szám alatt elsoroltak 
az 1. és 2. szám alá tartoznának. Theologiai félreértés, 
hogy a kura pastoralis körébe utal olyanokat a mik köz-
igazgatási teendők, s kihagy belőle olyanokat, a mik va-
lóban oda tartoznának, minő a betegek látogatása. Egyéb-
iránt e §. fölösleges is, mert itt csak általánosságban 
van elmondva az a mi a következő §-ban részlegesen 
elsoroltatik. Töröljük tehát e §-t s menjünk át a követ-
kezőre. 

Miklovic bár nem kivánja, hogy mindent bele rak-
junk a törvénykönyvbe, nehogy oda jussunk, a hova a 
farizeusok, akik megszűrték a szúnyogot s elnyelték a 
tevét : de a mely életviszonyokra alkothatunk szabá-
lyokat azokra alkossunk. Megnyugodnék a szövegben 
is, de azt sem bánja, ha uj szöveg kidolgozására bizott-
ság küldetik ki. Azt is óhajtaná, hogy az esküvő ideje 
határozottan megállapíttatnék, nehogy szabad legyen Kis-
Pircsen az, a mi Debrecenben nem szabad t. i. az es-
küvő szombaton és vasárnap. 

Hegedűs szintén megszabatni kéri a pap teendőit, 
hogy azokat mint valami tükörben láthassa. Kovács Ödön 
ellenben a Kovács Albert álláspontjára helyezkedve e §.-t 
töröltetni kéri. Konc a szöveg mellett marad, de fölve-
tetni kivánja a lelkész kötelességei közé a heidelbergi 
káté magyarázását s azt, hogy a confirmáltakról anyaköny-
vet vezessen. Balogh Ferenc is pártolja a szöveget, de 
ha logicusabb rendbe szedetnék nem bánná. E végből 
3—4 tagu bizottság kiküldését javasolja. Véghely Dezső 
a lelkészek teendői közé igtattatni kéri a kórházakban 
fekvő betegek látogatását, mert sehol annyi áttérést nem 
eszközölnek a róm. k. papok, mint épen itt, a mieinknek 
lanyhasága folytán. 

Kovács Albert mint indítványozó zárszava után újra 
szövegeztetni rendelte a zsinat s ennek teljesítésére Balogh 
Fer., Hegedűs László és Kovácsot küldi ki. 

125 §. helyébe Kovács Albert szerént ezt kellene 
tenni. Minden lelkipásztornak kötelessége, hogy hi-
vatalos teendőinek végzése közben a fennálló törvé-
nyekhez s rendszabályokhoz alkalmazkodjék Székely 
Károly viszont kérdi, mi a sakramentumok kiszolgálta-
tásának megszabott rende, holott ugyanazon egyház-
megyében néhol a debreceni, másutt a pataki liturgiát 
használják. E helyett helyi szokást kivánna tenni, mit j 

viszont Miklovic ellenez. Balogh Ferenc a szöveg meg-
tartása mellett nyilatkozván, úgy ez, mint a következő 
126, 127. §. is változatlanul megtartatott, valamint a 
következő 128. § is, mely pedig az eddigi gyakorlattól 
eltérő állapotot honosít meg. Igy p o. a jogászok, s 
gymnasiumi tanulók eddig szokásos legatióba menetelét 
megtiltja s a lelkipásztorokat mindazon beszédekért, 
melyeket helyettök tartanak, felelősekké teszi. 

A 129 §. helyébe Szabó János a következő szö-
veget ajánlja: Reformált egyházunk két vallásos cse-
lekményt tart magától az Ur Jézustól rendelt sácra-
mentomnak u. m. a keresztséget és az urvacsoráját. Mind 
a kettőt csak az erre törvényesen felhatalmazott egyének 
szolgáltathatják ki. A mi Körmendy, Ballagi és Miklo-
vic felszóllalásai után el is fogadtatott. 

A 130. §-ba Konc Imre anyaegyháztól távollevő 
filiákban lakók kedveért így kivánja a szöveget : Azon-
ban rendkiviilileg úgy a templomban, mint magán-
háznál is lehet bármily időben keresztelni. Ez elfogad-
ta tot t ; a 131. maradt. 

A 132. §-nál Peterdy Károly kimondatni kéri, hogy 
a beteg gyermekek keresztelésénél a keresztszülék je-
lenléte nem kívántatik. Fördős kérdi, hogy eddig a ke-
resztapák jelenléte nem volt szokásban, hát ezentúl 
megkivántatik-e ? Vályi ezt szükségesnek tartja, mert a 
keresztszülék a gyermekeknek a keresztyén vallásban 
neveltetéséről fogadalmat tesznek. Miklovic ezt idealisá-
lásnak nevezi, mit a gyakorlatban nem lehet megvalósí-
tani. Jordán a keresztelést egyúttal polgári actusnak is 
mondja, hol a keresztszülék tanuk arra, hogy a gyer-
mek mely apáé s anyáé. A szöveg megszorítását kéri : 
mi meg is maradt. 

A 134—137-ig terjedő §-ok az úrvacsora kiszol-
gáltatásának módozatait tartalmazzák. Baksay ezeknek 
felolvasása után azt mondja, hogy a 130. §. azt tartal-
mazza, hogy a beteg bármikor kérheti az urvacsorát, a 
134. pedig ezt ünnep- és vasárnapra szorítja. P'nnélfogva 
szigorúbb meghatározást óhajt. Az urvacsorának a be-
tegekhez való vitele katholikus szokás, s a mi embere-
ink a halotti szentségeket óhajtják ezzel pótolni. Nézete 
szerint az úrvacsora csak vasár- és ünnepnap osztandó 
ki s a betegeknek is csak a rendes úrvacsora osztás 
idején adná. A 136. §-t, mely a gyermekeknek s elme-
betegeknek az urvacsorától való eltiltását rendeli, kivi-
hetetlen rendőri intézkedésnek tartja. Ezt előzőleg taná-
csolhatni, de ha valaki már az urasztalánál van, vissza 
nem utasítható. László József a betegeknek bármikor kiosz-
taná az urvacsorát. Fördős ez időt délelőttre kívánná szo-
ríttatni. Makai ezt lehetetlennek tartja a kórházi bete-
gek miatt. Konc Imre azon szokást kivánja fentartani, hogy 
az elöljáróknak székeikbe, helyökbe vigye a pap. Erre 
hosszas vita, magyarázat fejlődött ki. Hegedős ezt meg-
engedhetőnek tartja, mert külföldön a megszentelt ke-
nyeret az egyházfiak viszik a híveknek helyébe a temp-
lomba. Pap Gábor a Konc által említett szokást sajnos 
esetnek mondja. Isten előtt egyenlők vagyunk, tehát a 



hiúság oltárán ne áldozzunk. A svéd egyházban min-
denkinek helyébe viszik a jegyeket, mi se tegyünk különb-
séget a hiúság kedveért. 

Felszóllaltak még ezenkívül Kiss Aron, Vályi La-
jos, Nagy László, és Benkő János, mire Kun Bertalan 
leckét tartott a papoknak, mondván, hogy e §. oly kér-
désről szól, a melyben a liturgia mindenkit eligazít. Cso-
dálkozik rajta, hogy a lelkész urak ily dolgokon még 
vitatkozhatnak. Mit mond rá a külföld, ha olvassa, hogy 
ily egyszerű dolgok felől sincsenek tisztában papjaink. 
Ne vitázzunk tehát, hanem fogadjuk el a §-t. Baksay 
mond erre zárszót, mire a szöveg a szavazásnál elfogad-
tatott. 

A 104. §-ban Kerekes József tanfelügyelő a kon-
firmatiót a 12 évről 14 évre kivánja áttétetni, mert a 
törvény 15 éves korig ismétlő iskolát rendel, s ezt épen 
a konfirmáltak miatt, a kik régi szokás szerint azt hi-
szik, hogy azzal az iskolával szakítottak, nehéz meg-
valósítani. Benkő túl megy Kerekesen, ő egyenesen 15 
évet kíván. Mire Kiss Aron azt mondván, hogy ily mel-
lékes ok miatt nem lehet a keresztyén gyermeket az 
urvacsorával való éléstől eltiltani, a többség a szöveget 
elfogadja. 

A 142. §.-hoz Véghely oda tétetni kivánja, hogy 
a kórházban levő betegeket is köteles meglátogatni a 
lelkész, György Endre pedig a halálra itélt szerencsét-
lenektől a szerencsétlen szót töröltetni kivánja. Mind-
két módosítás elfogadtatott ; nemkülönben a többi §. is 
a 143-147- ig . 

Ennél P a p Gábor azt mondja, hogy a lelkész hi-
vatalos functiói közt az esketés nincs kitéve. Kivánja 
tehát, hogy a szövegezésre kiküldött bizottság erre is 
terjessze ki figyelmét. 

.Véghely a polgári rendeletek teljesítéséről szól. 
Vannak oly rendeletek, melyeket csak közvetlen egy-
házi elöljáróságaik utján véve tartoznak a lelkészek telje-
síteni : vannak olyanok is, melyeket ha a polgári ható* 
ság utján veszik is, tartoznak teljesíteni: ilyen az ujon-
cozási, betegápolási stb. ügy. Felszólaltak felvilágositó-
lag Konc és Mezey Albert, mire ugy Pap Gábor mint 
Véghely indítványa a szövegező bizottsághoz utasíttatott, 
ebbe pótlólag beválasztatván még Véghely Dezső is. 

Molnár Béla a bizottságok munkálkodhatására 
való tekintetből a délutáni gyűlésezés megszüntetését 
indítványozza. Elfogadtatott. 

Olvastatott Kovács Antal és 14 képviselő társának 
azon indítványa, hogy a házassági pereknek a zsinati te-
endők közzé felvétele ügyében bizottság küldessék ki. 
Az indítvány kinyomatni s a tagok közt kiosztatni 
rendeltetett. 

Nov. 9. d. e. 10 óra. 

Elnökök Vay b. és Nagy P. Mult ülés jegyzőkönyve 
felolvastatván Szász B. egy megjegyzésével hitdesittetett. 

Következett ezután a lelkipásztorok magánéletéről 
szólló szakasz tárgyalása, vagyis a 148—158 §. 

E szakaszokban foglalt részletes utasítások helyett 

Körmendy Sándor a következő általánosságban tartott 
szöveget ajánlja : »A lelkipásztorok ugy magán mint 
társadalmi viszonyaikban szerény, feddhetetlen, hivatá-
suknak megfelelő, munkás és egyházias életet éljenek ' 
Ennek az az előnye hogy nem részletes, s igy nem 
marad ki belőle semmi, mert minden részlet alá 
vonható. 

Miklovic bár nem hajt térdet a konventi munká-
lat előtt, de azért annak részletes tárgyalását óhajtja. 

Beöthy is azt mondja, hogy minden hivatalnok-
nak részletesen szokott teendője elő irva lenni. A fedd-
hetetlen szó oly kibúvó ajtó, mely alól még a politikai 
pártkiizdelmekben résztvevő is kibújhat, pedig az ebbe ke-
veredéstől óhajtanák a papokat megóvni. Balogh is azt 
véli, hogy ha a lelkész szót kihagyjuk a javaslatból, min-
den emberre ráillik. Jobb a részletes szabály, mert leg-
a'ább a lelkészi pályára lépő ifjak tudják mire kell vál-
lalkozniok. Konc a jézusi szeretet hangsúlyozásától tart, 
nehogy a pap ellenségei 158. §-ban foglalt fegyelmi el-
járást indítsanak ellene, ha jogos perbe keveredik is. 
Krisztus is haragudott. Szavazással a módositvány elvet-
tetett. 

Részletesen tárgyaltatván a §-ok, Balogh a 154. §-ból 
9az oly büntetésektől* mellől az oly szót töröltetni kivánja. 
Elfogadtatot t ; ekként a papoknak a tüntetésektől ovakod-
niok kell. A 155. §-t Vay Béla töröltetni kivána. Kovács 
Ödön is, mert félreértésre ad alkalmat. Ha kötözködni akar-
nak a pappal, azt mondhatják, hogy a gazdálkodás is oly 
foglalkozás, mely őt tanulmányaitól elvonja. Nagy Pé-
ter, László József, Dohos János a kötelességek részletes 
elsorolása mellett van, mert fájdalom oly üzelmekbe 
bocsátkoznak a papok, melyeket itt fölemliteni is szé-
gyel, mint hogy többet ne mondjon, néhol az uzsorás 
zsidókkal szövetkezik. Szavazással fenntartatik a §. 

A 156-ra Szász Domokos ezt mondja : Ő azok 
közé tartozik, a kik azt tartják, hogy a pap első sorban 
legyen pap, azaz minden erejét gyülekezetének szentelje. 
De oly munkakörre is elhivathathatik a pap, mely őt 
egyházától huzamosabb időre eltávolítja p. o. ha ország-
gyűlési képviselővé választatik. Itt is hazájának s egy-
házának szolgál, mint boldogult Révész Imre, mint az 
elnöki széken űlő Nagy Péter, ki a népoktatási törvény 
meghozatalakor a protestáns érdekeket hathatósan védel-
mezte az országházban. Ily megszorítás más felekezetek 
rendszabályaiban nem foglaltatik. Utal arra, hogy az 
országgyűlésen a kath. pap-képviselők nagy összetartás-
sal és erővel védik saját egyházuk érdekeit. A zsinat 
tagjai között ís többen vannak, kik hasznos szolgálato-
kat tettek egyházuknak az országgyűlésen mint képvi-
selők. Nem szeretné, hogy egyedül a mi egyházunk 
papjai legyenek kánon által az országgyűlésből kitiltva. 
Azért tehát a két-három hetet töröltetni kivánja s a 
helyett a szövegbe ezt tétetni »ha huzamosb időre tá-
voznak egyházaikból saját egyházközségük beleegyezésével, 
tartoznak jelenteni. . . .<( stb. 

B e ö t h y : a törvényjavaslat szerkesztői nem akarták 



a lelkészeket a magasabb megtiszteltetéstől, a képviselő-
ségtől elzárni. Azonban nehezebbé tennők a dolgot, ha 
megszabnánk, hogy mily feltételek mellett fogadhassa 
el azt. O tehát a szakaszt meghagyatni kivánja. Révész 
azt kivánja, hogy a bejelentés az egyházközségi elöljá-
róságnak s az esperesnek tétessék meg. 

Szavazással elhatároztatott, hogy a szövegből a 
2—3 hét kimarad s a bejelentés a Révész B. indítványa 
szerint történjék. 

Hosszabb eszmecserét keltett Szász Domokos indít-
ványának a gyülekezettől való engedélykérésre vonat-
kozó része. 

Lengyel Imre kitétetni ohajtotta ezt, mert nem 
képzel oly gyülekezetet, a mely ezt lelkészétől megta-
gadná. Beöthy ellenben nagyon is képzel, sőt példaval is 
szolgai, föltevén, hogy az elöljárók az ellenjelölt pártjá-
hoz tartoznak: azonnal megtagadják az engedélyt. Bó-
dogh Albert ellenben nemcsak arrra kiván garantiát, 
hogy a lelkész esetleg képviselői állást elfogadhasson, 
hanem arról is provisiót kiván, hogy ha az eklézsiának 
van szüksége papjára, arról is gondoskodva legyen. A 
legtöbb rendetlenség, baj az oly egyházakban található, 
melyekben huzamosb ideig hiányzott a rendes lelkész. 
Az egyháznak is adassék tehát meg az a jog, hogy ha 
a lelkész jelenlétét szükségesnek látja, annak eltávozni 
akarásakor a felsőbb egyházi fórum elé indokolt felter-
jesztéssel járulhasson. 

Ráday Gedeon gr. indokoltatni kivánja a távozást 
s nem elégszik meg egyszerű bejelentéssel. 

Ujfalussy Miklós az engedély kérés mellett azt 
hiszi, hogy a lelkészt a roszakarat esetleg egéssége hely-
reállítására szükséges eltávozásában, a konventre vagy a 
zsinatra való jövetelében is meggátolhatná. Még Vályi 
Lajos szólt az engedélykérés ellen, mire szavazással az 
indítvány e része elvettetett. 

Hevessé vált a vita a 157. §-nál, mely a papok 
úgy a magán mint hivatalos öltözetéről szólt. Egyik szó-
nok úgy eldobta a szót, hogy az elnök gyengéden bár, 
de rendre utasítani kénytelenült. 

Kovács Albert kezdte meg a támadást e §. ellen. 
E cikk ugy mond, egyike a törvénykönyv legérdekesebb 
§-ainak. IC felett folyt a legtöbb vita az irodalomban. A 
konvent és a zsinat kérdése elenyészett ama főben járó 
kérdés mellett, hogy legyen e a kabaton zsinór vagy 
pedig ne. Van benne némi tetszetős, hogy uniformis le-
gyen. Katona nemzet ezt mindig érdekesnek tartja. De 
van benne valami uj is, mert sehol a világon kálvinisták 
közt papi egyenruha nem volt soha. (Nagy zaj, ellent 
mondások.) Az irodalom számos történeti adattal bizo-
nyítja, hogy volt, de ez adatok abban a hibában szen-
vednek, hogy nem történetiek, mint ezt szólló képes ki-
mutatni. A mivelt külföld példája hasonlót mutat. A pap 
csak a szószéken visel egyenruhát. Angliaban, Eranciaor-
szagban a birak megtartottak középkori egyenruhajokat, 
de a papok ilyennel nem birnak. A prot. Németország-
ban sincs megszabott papi egyenruha. Protestáns papi 

eleink nagyobb tiszteltetését sokan abból magyarázzák, 
hogy egyenruhát viseltek, sőt a mostani kath. papokról 
is azt tartják, hogy egyenruhájok miatt részesülnek na-
gyobb tiszteletben, mint a mi papjaink. De a katholi-
kusoknak sincs kanonilag megszabott egyenruhájok, ott 
is csak ususnál fogva jöttek be a különféle egyenruhák. 
Hosszasan idézi a XVI. században, Melius Péter elnök-
lete alatt tartott zsinatnak ide vonatkozó végzését, mely-
ből kitetszik, hogy a papok közönséges ruháját, annak 
szinét és alakját tetszésökre bizza. Tul van már a világ 
azon, hogy az uniformisnak nagy fontosságot tulajdonít-
son. A Geleji kanonok sem szólnak a ruha alakjáról. 
Van a mivelt társadalom embereinek oly ruházkodási 
módja, melyet elfogad orvos, ügyvéd, hivatalnok, biró 
egyaránt, ez legyen a papoké is. Melius is csak a bo-
hócos öltözködést tiltja. A §. törlését nem indítványozza, 
de csak annyi legyen benne, a mennyi régi rendszabá-
lyainkban foglaltatik, s rendszeres egyházi ruha elszám-
lálása s előszabása helyett ez tétessék, midőn hivatalos 
tisztökben járnak el, palástot viseljenek. Furcsa lenne, ha 
fegyelmi eljárás alá vonatnék az, a ki jó pap, de kabát-
ján a zsinórt nem tűrheti. 

László József óhajtja a papi viselet előírását Sok 
oly példát tudna idézni, melyek azt ajánlatossá teszik. 
Hogy papjaink kevésbé tiszteltetnek mint a r. kathol. 
annak oka a pongyola viselet. Látott lelkészt sarkantyús 
csizmában, pitykés dolmányban, sőt saját superintendense 
koporsójánál is oly ruhában, melyet szinte szégyelt. Ily 
esetek meggátlása végett a szöveg megtartását ajánlja. 

Nagy Péter azt mondja, hogy a konventet e §. 
hozatalára nem a históriai mult, hanem a jelen szükség 
kényszerítette. Hogy mint rendelkezik e tekintetben a 
zsinat, az magától a zsinattól függ. De a mit megállapít : 
az az ellen vétők bizonyára fegyelmi vizsgálat alá vonat-
nak. A prot. szabadság nem szabadosság. 

Szász Domokos szerént Kovács Albert többet ol-
vas ki a szövegből, mint a mennyi benne van. Forma-
ruháról abban szó sincs. Még a hivatalos functió alkal-
mával sem kiván formaruhát. A formaruha fogalma azt 
teszi, hogy mindenkié egyenlő legyen. Itt az nem mon-
datik ki. Csak annyi van ebben kimondva: legyen a 
papnak tisztességes kalapja. Hát K. A. nem kivánja, hogy 
a papoknak tisztességes kalapjok legyen? Fehér vagy 
fekete nyakkendőt kiván továbbá. Hát K. A. azt sze-
retné, ha tarkabarkában járnának ? Mivel csak a hivata-
los functiók alkalmára ir elő különös ruhát, egyéb alkal-
makra pedig csak tisztességesen és feketébe öltözést kö-
vetel, K. A. aggodalmai alaptalanok. 

Véghely Dezsőt a tárgyalás eddigi folyama arról 
győzte meg, hogy a zsinatnak, ha a sok szószaporítást 
elkerülni" akarja, a konventi munkálathoz előadóról kellett 
volna gondoskodnia. Ő mint polgári egyén tudja, hogy 
a lelkészek ruházatát a magán körökben sokkal jobban meg-
ítélik, mint ezt a papok tehetik. A róm. k. papok ruházkodá-
sát, ha nem kanon szabályozza is, de teszik ezt dioecesisen-
ként, sőt bele elegyedik a kúria is. Tény, hogy lelkészeink 



ugy magán foglalkozásaik-, mint a köztanácskozásokban oly 
öltözetben jelennek meg, melyen még a köznép is megbot-
ránkozik. Szerinte ez a lelkészek tekintélyét nagy mértékben 
aláássa és szólónak minden alkalommal igen fájt, ha a katho-
likusok a ref. lelkészeket cynizmussal vádolják. Pedig 
ezen cynizmus a ref. lelkészek között csakugyan el van 
terjedve. Ha a társadalmi életben meg kell tartani az 
ünnepélyek alkalmával bizonyos öltözködési szabályokat, 
akkor nem látja be, miért ne lehetne zsinatilag megálla-
pítani azt, hogy átalában a ref. egyház lelkészei a ma-
gánéletben és hivatalos foglalkozásaik közben minő ruhát 
viseljenek. 

Fe jes Is tván megjegyzi, hogy épen a lelkészek 
szegénysége teszi szükségessé a forma ruhát, melyet, ha 
a lelkész egyszer megvesz, épen azért, mert csak hiva-
talos ténykedése közben használja, sokáig elviselhet. 
Szóló a hosszú fekete atilla alatt a longát érti. (Ellen-
mondás.) 

Kovács Albert csak a palástot kivánja használni, 
de ez igen furcsán veszi ki magát kurta rokk mellett. 
Szóló tehát természetesebbnek találja a hosszú öltönyt, s 
azért a hosszú atilla mellett a longát ajánlja. (Ellenmon-
dások.) Lengye l I m r e kívánatosnak tartja, hogy a lel-
készt minden alkalommal meg lehessen ismerni, s ezért 
még a reverendának sem volna ellensége. 

Hegedűs László azt kivánja, hogy a lelkész hiva-
talos működése közben, vagy ünnepélyek alkalmával 
magyar ruhát hordjon, még pedig nagy, végig gombol-
ható hosszú atillát. Mert valóban megbotránkoztató, hogy 
a papi felszentelések alkalmával a fiatal lelkészek oly atillá-
ban jelennek meg, hogy azt be sem lehet gombolni s a fél 
combig érő kabát fölé akasztják a palástot. 

Benkő azt hiszi, nem lehet tűrni, a mi tényleg 
megtörtént, hogy a lelkészek nyakravaló nélkül jelennek 
meg s azért az egyházi ruha megszabását kivánja. 

Makay Dániel elfogadja a szerkezetet, mert sze. 
reti hallani, midőn azt mondják : itt jön a magyar pap! 
Szentpé te ry Sámuel megjegyzi, hogy a Geleji Katona-
kánonokban és a budai zsinat kánonaiban nemcsak a 
papok, de még a tanitók, sőt azok családtagjainak öltö-
zete is korlátoltatik. Révész Bálint az attilát begombolva 
kivánja viseltetni. 

Kovács Albert fentartja módositványát. Ugy látja, 
hogy a magyar ref. egyház ezen tervezettel oda jutott, 
hogy nem tudja, mit csináljon. 

Elnök figyelmezteti a szólót, hogy oly dolgot mon-
dott, a mit senki sem tehet magáévá. 

Kovács Albert távol áll attól, hogy olyasmit mond-
jon, a mi sértő lehetne, csupán azt akarta mondani, hogy 
ez a szakasz a legnagyobb nézeteltérésekre adott okot. 

A kérdés ezután szavazás alá bocsáttatott, s az 
eredeti szöveg csekély módosításokkal elfogadtatván, a 
szakasz igy hangzik : »Midőn hivatalos minőségben járnak 
el, sőt hivatalos polgári ünnepélyeken is, magyar süveget, 
egészen fehér vagy fekete nyakkendőt, hosszú fekete 
attilát begombolva s palástot viseljenek«. 

Végre tárgyalás alá vétetett az esperesekről szóló 
második fejezet, mely csekély valtoztatasokkal elfogad-
tatott. 

Az ülés ezzel */42-kor véget ért. A holnap d. e. 
io-kor tartandó ülésben a püspökökről szóló harmadik 
fejezet vétetik tárgyalás alá. 

Nov. 10. 

A jegyzőkönyv hitelesítése után, a házasságügy 
rendezése tárgyában kiküldött bizottság terjesztette be 
jelentését. Azt javasolja, hogy a házasulandók vasár- és 
ünnepnapokon hirdettessenek ki, de kivéve azon vasár-
napokat, melyeken úrvacsora is osztatik. A penitenciális 
hét vasárnapján a harmadik hirdetést, a sürgős eseteket 
kivéve, nem lehet megengedni. 

Erre több módositvány terjesztetett elő. Fördős La-
jos azt kivánja, hogy a házasulandók kihirdetése vasár-
napokon, isteni tisztelet végén történjék, kivéve, midőn 
az úrvacsora osztatik, mely alkalommal a hirdetés dél-
után és sátoros ünnepeken csak a második nap délután-
ján menjen végbe. 

H o r v á t h Mihály és Sípos Pál a következő mó-
dositvány t terjesztik elő: az úrvacsora osztása napján 
a házasulandók kihirdetése csak délután történhetik; 
nagypénteken pedig egyáltalában tiltva van. Esketés 
csak délután lehet. 

P a p Gábor kimondatni kivánja, hogy az esketés, 
rendkívüli szükség esetét kivéve, csak délelőtti órákban 
engedtessék meg. 

Kiss Áron nem akar semmi korlátozást s azt 
óhajtja felvétetni az alkotmánytörvénybe, hogy esketni 
délelőtt s délután egyaránt lehet. 

Miklovic Bálint azt kivánja, hogy a házasulandók 
ne hirdettessenek sátoros ünnepek első napján ; továbbá 
nagypénteken, áldozó csürtörtökön s újév első napján. 
A harmadszori hirdetés nem történik a bűnbánati vasár-
napokon ; az esketés szombaton és vasárnapon csak rend-
kívüli szükség esetében és az esperes engedelmével lehet 

Ezután a zsinat az alkotmánytervezet tárgyalásában 
a negyedik fejezetig haladt, mely az egyházközségi gond-
nokokról szól s azok kötelességeit sorolja föl. 

Vályi János e fejezetnél azon anomáliát említette 
fel, hogy a politikai hatóság az egyházközségi gondno-
koknak oly esetekben, midőn az egyházközségi tagokra 
kivetett tartozások behajtásáról van szó, segédkezet még 
akkor sem nyújt, ha oly ellenszegülésre találna is a gond-
nok kötelességei teljesítésében, melynek leküzdését köz-
érdek követeli. A gondnok az egyházközség anyagi érde-
keinek őre, vagyonának kezelője, az egyházi tisztviselők 
fizetéseinek és egyéb egyházi adóknak beszedője, ki műkö-
déseért egész vagyonával felelős. Méltányosnak tartja, 
hogy midőn az egyházközség mindent megtesz a politi 
kai hatóság rendeleteinek az egyházközségben való foga-
natosítására : az állam is nyújtson segédkezet az egy-
házközségnek, midőn az egyházi törvények által rendelt 
eljárás végrehajtása közben az egyház tisztviselőinek el-



lenszegüléssel kell birkózniok. Célszerűnek tartaná, ha 
ezen ügy egy bizottsághoz utasíttatnék, mely e cél elé-
résére szolgáló javaslatot készítsen. 

E kérdéshez többen szóltak. A délutáni esketés 
megtiltása azzal indokoltatott, hogy a tapasztalás azt 
mutatta, hogy délután a násznép gyakran oly állapotban 
jött a templomba, hogy az esketést nem lehetett meg-
tartani, mert borosak voltak. Takarékossági szempont-
ból is indokolták a délután tartandó esketéseket mert 
akkor a népnél csak vacsorát adnak, mig a délelőtti 
esketéseknél ebéd és vacsora járja. 

A zsinat a hirdetésre nézve Horváth Mihály és 
Sipos Pál módositványát fogadta el ; az esketés megtar-
tására nézve pedig az alkotmánytörvény nem fog tar-
talmazni semmiféle intézkedést. Az illetékes egyházi ha-
tóságok a helyi viszonyokhoz képest járhatnak el. 

Szász Béla csatlakozik Vályi indítványához, de 
azt hiszi, hogy a zsinat hasztalan fog az alkotmánytör-
vénybe oly rendelkezéseket felvenni, melyek a politikai 
hatóság közreműködésére vonatkoznak, hanem nézete 
szerint oly kötelező kormányrendeletet kell kieszközölni, 
mely a politikai közegek közreműködését biztosítja 
(Helyeslés). 

Csider Károly azt hiszi, elvűi ki lehet mondani, 
hogy a szentesítendő alkotmánytörvényben foglalt in-
tézkedések szükségszerű végrehajtása, a mennyiben az 
egyházi hatóság jogkörét és erejét túlhaladja, a polgári 
hatóság közbejöttével eszközlendő. Ha az alkotmány-
törvény ezen kijelentéssel együtt szentesittetni fog, ak-
kor az, a polgári hatóságokra nézve, kötelezővé fog 
válni. 

Hegedűs László szerint, a kiküldendő bizottság-
nak egyszersmind gondoskodni kellene arról is, hogy 
a bíróságok az egyházközségi gondnokot a ref. egyház-
község törvényes képviselőjének ismerjék el, mert je-
lenleg a gondnokok perelhetőségi jogát a követelések 
behajtása tekintetében, a bíróságok nem akarják el-
ismerni. (Ügy van 1) 

Lengye l Imre kijelenti, hogy neki ellenkező ta-
pasztalatai vannak 

Veszp rémy emlékeztet a belügyminiszter nyilat-
kozatára a hevesmegyei parbér beszedése körül kö-
vetett eljárásra vonatkozólag: a miniszter kijelentette, 
hogy azon panaszszal fordult volna a minisztériumhoz 
valaki, hogy a közigazgatási hatóságok nem nyújtanak 
e tekintetben segédkezet, a kormány bizonyára utasí-
totta volna a hatóságot. Midőn a polgári hatóság részéről 
az alsó fokon a közbenjárás a tartozások behajtása kö-
rül és egyéb tekintetben megtagadtatott , az illető egy-
házközségi gondnoknak az alispánhoz, ha pedig ez sem 
hasznait volna, a belügyminiszterhez kellett volna for-
dulnia. 

Fe je s Is tván azt hiszi, hogy ott, a hol ő Felsége 
védelmi jogáról van szó, lehetne kimondani azt, hogy 
az egyházközségek érdekei a politikai hatóság védelme 
alá helyeztetnek. 

Ujfalussy megjegyzi, hogy egy ily sérelmes ügy, 
melyben a politikai hatóság a felsőszabolcsi egyházme-
gyében megtagadta közbenjárását és az alispánnál sem 
lehetett orvoslást szerezni, most terjesztett tel a szu-
perintendentiához, mely az ügyet a kormány elé ter-
jesztette. Eddig határozat még nem hozatott. 

György Endre megjegyzi, hogy mivel itt kényes 
kérdésről van szó, s az alkotmánytörvényben foglaltak 
csak magát az egyházat fogják kötelezni, ezen ügyet 
egy kellő körültekintéssel megválasztandó bizottsághoz 
kellene utasítani. Erre a zsinat e kérdést javaslattétel 
végett az alkotmányi bizottsághoz utasította. 

Az alkotmánytervezet többi szakaszai csekély 
irályi módosításokkal elfogadtatván, a tervezet tárgyalása 
befejeztetett. A holnapi ülés a tanügyi bizottságnak ma 
beterjesztett jelentését fogja tárgyalni. 

Nov. ii. 

A tanügyi bizottság felolvasott javaslatát, mely 
ajánlja a konvent által készített köznevelés és közoktatás 
szervezetének szabályzatát: a zsinat tárgyalás alapjaul 
fogadja el Mezei Albert szerint legcélszerűbb az egész 
konventi javaslatot Lónyay indítványa alapján bizottsá-
gilag kidolgozni, s ugy terjeszteni be a zsinathoz. A 
javaslatot az alkotmányügyi és közoktatási bizottság 
együttesen készítené el. 

Nagy P. ellenkező nézetben van ; a tanügyi bizott-
ság a Lónyay indítványára beadta javaslatát a zsinat-
hoz s igy egy bizottság javaslata csak ugy pusztán nem 
melőzhető, mert különben nincs értelme a bizottságok 
kiküldésének. Szinyei az egész javaslatot kéri tárgyal-
tatni. 

Br Vay elnök: kötelessége a zsinatnak, hogy a 
konventi javaslat minden részletébe belemenjen, s kive-
gye abból azt a mi jó, s elhagyja a mi kihagyandó. 

A zsinat a köznevelés és közoktatás szervezetének 
szabályzatát tárgyalás alapjául elfogadja. Ennek tárgya-
lásáról a jövő számban szólunk. 

Ritoók Zsigmond indítványozza, hogy a zsinat 
délután is tartson üléseket. Nem fogadtatott el. Ezzel 
az ülés befejeztetett. — 

Tervben van, hogy az alkotmányszervezet hátralevő 
szakaszainak letárgyalása után két fontos ügy : az isko-
lai szervezet és domesztika az alaptörvénynyel kapcsolat-
ban és szerves összefüggésben, minden esetre letárgyal-
tassék. A domesztika ügyében Lónyay, ki a zsinatra 
visszaérkezett, s ez ügyben a kiküldött bizottsággal érte-
kezett : kimerítő javaslatot fog benyújtani. 

Irányadó köreinkben azt tervezik, hogy a zsinat 
ezúttal nem záratik be, hanem úgy nov. '20-dika táján 
cinapoltatik. És csak jövő év nyarán, miután az alap-
törvények szentesittettek: fog még egyszer, rövidebb 
ülésezésre összehivatni. A perrendtartás, papválasztási 
szabalyok stb. tárgyalasa akkorra marad. 



Ref. lelkészek értekezelete Debrecenben. 
A zsinat alkalmából mintegy 60—70 ref. lelkész 

az ország különböző részeiből Czelder Márton felsőbá-
nyái lelkész felhívása következtében okt. 30. és 31-kén 
lelkészi értekezletre jött össze Debrecenben, az egyház-
tanács gyűléstermében. A sokak altal rossz szemmel né-
zett s anti-zsinatnak keresztelt értekezlet ép ez oknál 
fogva aránylag kevéssé volt látogatott, holott a közel-
ből s távolból a kálvinista Rómába sereglett (nem zsinati 
képviselő) lelkipásztorok száma, ha nem csalódunk, meg-
ütötte a 1 50-et is. 

Az értekezletet Czelder Márton rövid üdvözlő sza-
vakkal megnyitván, indokolja, hogy miért tartotta szük-
ségesnek a zsinat alkalmából többek felszólítására az 
országos prot. lelkészi értekezlet egybehivásat. Ovast 
tesz az ellen, mintha ez értekezlet anti-zsinat akarna 
lenni, holott célja nem mas, mint a gyakorlati lelki-
pásztorkodás körében megindítandó eszmecsere folytán 
az erők egyesítése a valláserkölcsi élet megújítására. 

Az értekezlet tagjai örömmel fogadván az országos 
prot. lelkészi értekezlet eszméjének megpenditését, Garzó 
Gyula indítványára Czelder M. tagtársnak egyhangúlag 
jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak. 

Ezután az értekezlet vezetésére korelnökül Osváth 
Imre, sarkadi lelkész és kiérdemült esperes, korjegyzőül 
Lévay Lajos, sárkeresztúri lelkész, kéretett föl. 

Az értekezlet, félreértések kikerülése tekintetéből, 
mindenekelőtt kimondani és hangsúlyozni kivánja, miszerint 
ez összejövetel célja kizárólag a gyakorlati lelkészet kö-
rébe vágó eszmék és tervek megvitatása s hogy mind-
azon tárgyakat, melyek iránt a zsinat van hivatva in-
tézkedni, hatáskörén kivül állónak tekinti. Ezután Czel-
der tagtárs, felkérés folytán, előadja, hogy gondolata 
szerint mely tárgyak volnának ez értekezlet által meg-
vitatandók. Erre hosszas és élénk eszmecsere indult meg, 
melyben résztvettek : Garzó Gyula gyomai, Körmendy 
Sándor hedrahelyi, Szabó Lajos lévai, Tabajdi Lajos, 
szathmári, Vdradi Pál kotaji, Asztalos György, nagy-ká-
rolyi, Miklovic Bálint hódmező-vásárhelyi, Görömbei Pé-
ter nagy-kállói, Nagy Ignác, kölkedi, Makay Dániel, 
ungvári lelkészek és mások, míg végre Körmendy Sán-
dor tagtárs indítványára egy bizottság küldetett ki azon 
megbízással, hogy az, a lelkészi értekezleteknek egy-
házmegyénként, kerületenként s országosan leendő szer-
vezése tárgyában, mint szintén a domestica ügyében is a 
másnapi értekezletre javaslatot terjesszen elő. E bizott-
ság tagjaiul megválasztattak : Körmendy Sándor, Garzó 
Gyula, Görömbei Péter és Tabajdi Lajos Az idő elő-
rehaladván, rövid eszmecsere után a belmissio tárgyá-
ban is bizottság küldetett ki javaslat készítésre : Czelder 
Márton, Miklovic Bálint, Nagy Ignác és Lévay Lajos 
tagtársakból. 

Másnap, okt. 31-én, e két bizottság által beter-
jesztett javaslatok tárgyalás alá vétetvén, az értekezlet 
által rövid vita után egész terjedelmökben elfogadtattak. 

Egyszersmind elhatároztatott, hogy mindkét javaslat az 
egyházi lapok utján közlendő lesz a vidéki lelkészi kö-
rökkel s általában az érdeklődő prot. lelkészi karral, 
azon felhivás mellett, hogy kellő megvitatás után ki-
sértsék meg az azokban megpendített terveket a le-
hetőséghez képest megvalósítani. 

Miután e javaslatok az értekezlet jegyzőkönyvé-
nek keretében egész terjedelmökben közölve lesznek, 
ez alkalommal csak a főbb pontok ismertetésére szorít-
kozom. 

Az első bizottságnak Tabajdi Lajos szatmári lelkész 
által beterjesztett „javaslata a magyarországi ev. ref. 
lelkészi körök megalakítása tárgyában 4 a magyarhoni 
ref. lelkészi kart országszerte »lelkészi körök'1 alakítására 
hívja fel. Az egyes egyh. kerületekben ekkép meg-
alakult lelkészi körök évenkint egyszer s mindig a tava-
szi egyh. ker. gyűlést megelőző napon s annak helyén 
közös értekezletet tartanak. Viszont a kerületi lelkészi 
körök minden három évben egyszer, mindenkor más-
más kerületben, országos lelkészi értekezletre jönnének 
össze, mely értekezletnek jogosult s határozatképes tagja 
lehetne ugyan minden azon megjelenő magyarországi 
ref. lelkész, lelkésztanitó, közép- és főiskolai tanár 
és segédlelkész; azonban az azon való megjelenésre 
csak az egyh. ker. lelkészi értekezletek küldöttei len-
nének erkölcsileg kötelezve. Hogy e szép cél valósitható 
legyen, mindenekelőtt óhajtandó, hogy a hol még 
ez idő szerint az egésznek alapul szolgáló egyh. megyei 
lelkészi körök sem léteznének, azok haladéktalanul meg-
alkottassanak, hogy aztán a szerves összeköttetés is 
mielőbb foganatosítható, azaz, az első rendszeres egye-
temes lelkészi értekezlet hazánk fővárosába, a bpesti ref-
egyházba mielőbb összehívható legyen. 

A domestika kérdésében, Garzó Gyula előadó a 
bizottság azon nézetének ád kifejezést, hogy miután a 
tárgy a zsinati előmunkálatok közé már ugy is felvan 
véve, az értekezlet ne bocsátkozzék annak tárgyalásába. 
— E nézetet az értekezlet is helyeselvén, e tárgy-
gyal csak annyiban kiván foglalkozni, a mennyiben az 
a belmissió körébe tartozik. 

A belmissió ügyében kiküldött bizottság előadója, 
Révay Lajos, hosszasabb indokolás után terjesztette elő 
a bizottság megállapodásait, melyek röviden a követke-
zőkben foglalhatók össze. A gyülekezet valláserkölcsi 
életét illetőleg kívánatos volna, ha a prot. lelkészi kar 
legalább megkisérlené a hivek házankénti rendszeres lel-
kipásztori látogatását. Különös lelkipásztori gond volna 
fordítandó továbbá az iskolákra s legalább havonkint 
egyszer qyermek-istenitiszteleteket kellene tartani. Óhaj-
tandó volna, hogy a confirmációi oktatást mindenütt a 
lelkipásztorok vegyék a kezökbe s vasárnap délutánon-
kint a felnőtt ifjak számára vallásos oktatást tartsanak. 
Ezenkívül a társadalmi téren is követnének el mindent 
a belmissió érdekében, p. o. népszerű előadások tartása, 
vasárnap délutáni összejövetelek rendezése, iskolai és 
népkönyvtárak felállítása, házi ipar és másnemű anyagi 



vállalatok kezdeményezése vagy előmozdítása által. stb. 
— Az egyház anyagi felvirágoztatása érdekében kívá-
natos volna, hogy minden egyházban egyházi alaptőke, 
takarék-magtárak stb. létesülnének ; a gyülekezet nő-
tagjaiból pedig , Thabita egyletek* szerveztetnének, mely 
egyletnek föladata volna filléreket gyűjteni az egyetemes 
segélyalaphoz, valamint a helyi egyház alaptőkéjéhez, 
továbbá : a szegények gondozása. 

Az e javaslatban foglalt kívánságokat az értekez-
let tagjai közül némelyek pium desideriumnak rnondot-
ták ugyan, de elismerték, hogy ez eszmék megpenditése 
helyes és szükséges volt s kívánatos szerintök is, hogy 
a lehetőséghez képest hazánkban is, megvalósíttassanak. 

Élénk eszmecsere indult meg a vasárnap megszen-
telése érdekében is. Könyves Tótli Kálmán erélyes agi" 
tációra , meetingek tartására . monstre - kérvényezésre 
hívja föl a lelkész társakat. Körmendy Sándor pedig a 
községi- és törvényhatóságok utján óhajtana a vasár-
napi vásárok, községi bíráskodások, korcsmák nyitva 
tartása stb. ellen fellépni. 

Altalános volt azonban a meggyőződés, hogy mind-
ezen eszmék, tervek és indítványok bővebb kifejtése, 
megvitatása s keresztülvitele első sorban a vidéki lel-
készi értekezleteknek volna feladata. Addig is azonban, 
mig ezek a lelkészi körök országszerte megalakulnának, 
kívánatos, hogy az értekezlet előtt fennforgott tárgyak 
a sajtó utján is minden oldalról megvitattassanak. 

Szóba jött az értekezleten egy prot. irodalmi tár-
sulat alakításának szüksége is. De e nagy fontosságú 
tárgyra nézve is az volt az általános vélemény, hogy 
elősször irodalmi téren kellene megindítani az agitá-
ciót s azután kezdeni hozzá a lelkészi körök segítségé-
vel ez eszme megtestesitéséhez. l^gyesek különben ígére-
tet tettek, hogy ez iigy érdekében magán uton is min-
den tőlök telhetőt megtesznek. 

Ezzel végződött a ref. lelkészek első egyetemes 
értekezlete Debrecenben. I la egyébb haszna nem lenne 
is ez összejövetelnek, már maga az, hogy sokunkban 
felébresztette az egymással való szorosabb egyesülésnek 
szükségérzetét s az országos prot. lelkészi értekezletek 
életbeléptetésére az első lépés megtörtént : már maga 
ez megérdemelte, hogy ez a 60—70 lelkész, a zsinat 
alkalmaból egyszersmind találkozót adott egymásnak a 
debreceni egyház presbyteriumának ülés-termében. 

Hol, mikor lesz a második találkozás? . . . ki 
tudná megmondani. Meglehet, arról már nem fog szó-
lani a krónika. De az is megeshetik, s vajha ez ne 
lenne pium desiderium 1 — hogy a lelkésztársak jobb-
jai, lelkesebbjei mihamarább kezet fognak az egyesülés 
szép eszméjének keresztülvitelére, a mikor bizonyára a 
nagy tekintélyű s hivatottabb lelkésztársak sem fogják 
megvonni közreműködésöket egy olyan mozgalomtól, 
mely feladatául tűzné ki, hogy a külföldi lelkészi érte-
kezletek mintájára, hazánkban is létre jöjjön a ref. lelké-
szek országos szövetsége. Quod faxit Deus 1 

Lé vay Lajos. 

B E L F O L D . 
Elkésett tudósítás a bányakerület ez évi 

közgyűléséről.*) 
Az ág. hitv. ev. bányakerület közgyűlése ez évben 

is a szokásos rend megtartása mellett folyt le. Okt. 
14-én délutáni 4 órakor az esperességek elnökségei a 
püspök, Dr. Szeberényi Gusztáv ur vezérlete alatt tisz-
telegtek Fabiny Teofil, kerületi felügyelő urnái, aztán a 
küldöttek a tanácsterembe gyűltek össze a szokásos elő-
tanácskozmányra, hol tájékozás nyújtatott a közgyűlés 
legfontosabbb tárgyai iránt. Másnap, okt. 15 én reggeli 
7> 9 órakor istentisztelet tartatott, melyen Győry Vil-
mos, budapesti magyar lelkész és bányakerületi egyházi 
főjegyző igen megható imában Isten áldásáért fohász-
kodott a gyűlés működésére. A küldöttek a templomból 
a tanácsterembe tértek vissza, hol Fabiny ur a megje-
lenteket rövid, de szívélyes és tartalomdús beszédben 
üdvözli s aztán a közgyűlést megnyitottnak nyilvánítja. 

Elnök ur üdvözlő beszédében kiemeli, miszerint 
nagy sajnálatára ez alkalommal is kénytelen megemlé-
kezni azon sérelmekről, melyek legújabb időben egyhá-
zunkon elkövettetnek és ijesztő mértékben szaporodnak. 
Érinti mint ilyeneket a r. kath. papság által jogtalanul 
és törvényellenesen végzett kereszteléseket és azoknak 
anyakönyvelését. Jelenleg ugyan, úgy mond, ezen adatok 
csendesen feküsznek az anyakönyvekben, de veszedelmes 
magot képeznek a jövőre nézve, mert az abból kifejlődő 
következmények majdan egészen feldúlják a hazai fele-
kezetek közti, a hazára nézve is oly felette szükséges 
békét. Felsorolja és jelzi továbbá azon sérelmeket, me-
lyek a r. kath. papok által protestáns hívektől követelt 
egyházi járulékok behajtására kiadott hatósági ítéletek 
és miniszteri rendeletek következtében egyházunk jogálla-
potát sújtják. Felemlíti, miszerint a jogtalan keresztelé-
sek ügyében az egyetemes elnökség lépéseket tett s az 
országgyűlés elé kérvényt terjesztett be. Miután azonban 
az országgyűlés tartama akkoriban már vége felé járt, 
reméli, hogy a jelen országgyűlés által a fontos ügy 
helyesen meg fog oldatni, mert maga a kormány sem 
tűrheti, hogy e téren zavarok és elkeserítő sérelmek 
szaporodjanak. E mellett azonban csodálkozását fejezi 
ki a felett, hogy a papi illetmények tekintetében szintén 
lehetnek sérelmeink, dacára az 179% évi 26. t. c. 6." 
§-ának, mely e tekintetben világosan és tüzetesen intéz-
kedik, és mely törvény még egész érvényében fenáll; 
de még inkább meglepi őt az, hogy a miniszter ur ezen 
törvénynyel egészen ellenkező rendeleteket bocsáthatott 
ki. Miért is felhívja a közgyűlést, hogy ezen sérelmek 
elhárítása céljából egyértelműleg komoly, tiltakozó és 
orvoslást követelő felterjesztést tegyen a minisztériumhoz. 

A közgyűlés lelkesedéssel fogadja az elnök ur be-
szédét és indítványát magáévá teszi. 

*) Annak okát, liogy a tudósítás kellő időben ineg nem jelent, 
magamra vállalván, ezennel bocsánatot kérek. B. ( i . 



Következett a püspök ur kimerítő évi jelentése, 
melyből kiemelendő mindenekelőtt azon cselszövényes 
eljárás, mit a r. kath. papság az általa jogtalanul végzett 
keresztelések mentegetésére követ. A szegedi plébános 
például anyakönyvének észrevételi rovatába ezt írja 
oda : »N. N., r. k. nejétől származott fiát a r. k. egy-
házban kivánja megkereszteltetni, mi a hazai törvényekbe 
nem ütközik.® A lefolyt évben történtek felsorolása után 
püspök ur II. József császár türelmi parancsáról emléke-
zik meg, mely épen IOO év előtt bocsáttatott ki. Ezen 
legfelső parancs a vallásszabadságot, a felekezetek teljes 
egyenjogúságát akarta biztosítani, a mi azonban, fajdalom, 
hazánkban még mai nap sincsen keresztül vive; miért 
is indítványozza, hogy a türelmi parancs IOO éves jubi-
laeumának emléke jegyzőkönyvileg örökíttessék meg. 

A közgyűlés a püspök urnák úgy egész évi jelen-
tését, valamint a türelmi parancsra tett indítványát öröm-
mel és köszönettel fogadja. 

Több kisebb fontosságú házi ügy elintézése után 
hosszabb vitára szolgaitatott alkalmat a nógrádi esperesség 
azon folyamodványa, hogy a maskovai ügyben tavaly 
hozott kerületi határozatot változtassák meg, illetőleg az 
egész ügy tétessék vissza az esperességhez rendes úton 
való elintézés végett. Miután a nógrádi esperesség, em-
lített kérvényében, fórumi minőségét az érdekelt egyik 
fél szerepével cseréli fel, a folyamodvány e tekintetben 
visszautasíttatik. Az aggodalmak eloszlatása végett azon-
ban jegyzőkönyvileg kimondatik, miszerint a maskovai 
ügyben tavaly hozott kerületi határozat már azért sem 
tekinthető praecedensnek, mert a maskovai ügy egészen 
rendkívüli, az emberi számításon kivűl fekvő körülmé-
nyekből fejlődött ki. 

A szegedi templomépitésről püspök úr kimerítő 
jelentést terjeszt a gyűlés elé. Elmondja, hogy a kerü-
leti bizottság Szegeden feladatának híven megfelelt. A 
szegedi egyház Tisza Lajos kormánybiztos úr kegyes 
közbenjárása folytán az eddiginél alkalmasabb telket 
kapott , melyen Schulek egyetemi tanár által készitett 
terv szerint a templom fel is épül t ; készen van a pap-
lak és az iskola is. Az épületek ugyan az engedélyezett 
16000 frtnyi előirányzatnál többe kerülnek, mindazáltal 
a kiadási többlet jóváhagyandó, mert az okadatolva 
van és mert az épületek nemcsak egyházunknak, ha-
nem Szeged városának is díszére szolgálnak. KiemeU 
különösen püspök úr Tisza Lajos úr nemes pártolását, 
melyben a szegedi ev. egyházat részesíteni méltózta-
tott . Az emiitett telek megnyerésén kivűl a szegedi ev. 
egyház neki köszönheti, hogy az országos árviz-segély-
alapból 2400 fr t helyett 4500 frtot kapott . Nagy ér-
demeket szereztek maguknak a szegedi ág. hitv. egy-
ház körül még Gregersen és Grundmann urak is, kik a 
telket saját költségükön kitöltették s ezenkívül még 
másként is támogat tak szegedi hitsorsosainkat egyházi 
épületeiknek kiépítésében. A gyűlés örvendetes tudo-
máséi veszi a szegedi ügy lefolyását s miután Áchim 
Ádám, békési esperes úr még jelenti, hogy a szegedi 

templom f. é. november havában fel fog szenteltetni, a 
közgyűlés elhatározza, hogy mind a kerületi küldött-
ségnek tapintatos és nagylelkű fáradozásáért, mind Tisza 
Lajos kir. kormánybiztos-, mind Gregersen és Grund-
mann uraknak kitűnő nemeslelküségükért jegyzőkönyvi-
leg köszönet szavaztassék. 

A pancsovai temetőügy még folyamatban van. 
Az antalfalvi papválasztás szavazattöbbséggel helyben-
hagyatik. Elhatároztatott , hogy az egyetemes theolo-
giai akadémiára vonatkozó új kiegyezési pontozatokat 
a kerület az egyetemes gyűlésen támogatni fogja. A 
báró Radvánszky , volt bányakerületi felügyelő úr ő 
nagyméltósága által kezdeményezett egyetemes egyházi 
alapnak életbeléptetése a mostoha viszonyok folytán 
jövő évre halasztatik el. Azon kérdés, valyon leányok-
nak az érettségi vizsga letétele megengedtessék-e, a 
tanügyi bizottsághoz útasíttatik véleményadás végett . 
Kiss Endre, albertii lelkész úrnak a kerületi özvegy-
árvaintézetre vonatkozó indítványa, 8 esperesség által 
el nem fogadtatván, fájdalom, elejtetik. Az özvegyek 
20 frtnyi segélyt kapnak egyenkint . A tanári nyugdíj-
intézet alapszabályai csekély módosítással elfogadtat-
nak. A nőtincsi sérelem az egyetemes gyűlés elé ter-
jesztetik. 

Breznyik János, selmeci gymnásiumi igazgató úr 
felolvassa a tanügyi bizottság terjedelmes és kimeritő 
jelentését, melynek felső iskolai ügyünk örvendetes len-
dülete mellett tanúskodó érdekes adatait a jegyzőkönyv 
megjelenése után e lap útján majd közöljük. A jelen-
tés örvendetes tudomásúl véttetik s a bizottságnak, 
különösen a tisztelt előadó úrnak köszönet szavaztatik. 
A fürészi folyamodvány, mivel az abban előadott ügy 
a tiszai kerület házi ügyének tekintendő, pártolás alá 
vétethetik, .mindazáltal sajnálatát fejezi ki egynémely 
tagja a gyűlésnek a felett, hogy evang. egyházunk ily 
remediumokhoz kénytelen itt-ott folyamodni. 

S most, midőn a bányakerület ez évi gyűléséről 
kissé ugyan elkésve fővonásokban referáltam, soraimat 
nem zárhatom be mással, mint ama forró könyörgéssel a 
mindenható Istenhez, hogy mélyen tisztelt Fabiny Theofil 
urat és Dr. Szeberényi Gusztáv püspök urat, nemcsak 
bányakerületünk, de egész egyetemes evang. egyházunk 
áldására még számos évekig tartsa meg lelki és testi 
erőben. Bierbrunner Gusztáv. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Minden terünket, minden erőnket és gondola-

tunkat a zsinat foglalja el. Lapunknak 24 év óta nagy 
gonddal eszközölt rovatos beosztását alapjaiból forgatta 
föl az a gyűlés, melynek hivatása alapvető törvényeket 
alkotni egyházunk vita nuovája előkészítésére. Szolgáljon 
e térhiány mentségünkre azok előtt, kiknek cikkeit ezút-
tal nem közölhettük. 

Felelős szerkesztő és kiadú-tutajdonos: H3silla,gri 3^Eór. DEUTSCII M.-féle művészeti intézet Budapesten. 

Mai számunk melléklete: „Vallásos iratok magy. nyelven" c. árjegyzék. 



PROTESTÁNS 
ÉS ISKOLAI LA P. 

S Z E R K E S Z T O -
és 

K I A D Ó - H 1 V A T A L : 
IX. ker. Kinizsy-utca 29. sz. I. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
H e l y b e n házhozhordással 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. 

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

külön 30 kr. 

Teljes számú péld-éirxyokival mindég szolg-áillia.tTjm.ls:_ 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök 
lejárt, annak megújítására felkéretnek. 

ZSINATI TUDÓSÍTÁS. 
— Saját levelezőnktől, gyorsírói jegyzetek alapján. — 

Ma egy hete közölt zsinati tudósításunkból a nov. 
9-diki ülés két utolsó tárgya térhiány miatt kimaradván : 
ezúttal tesszük közzé. 

A 158. §-ra, melyben az mondatik ki, hogy a 
125—157 szakaszokban foglalt kötelességek elmulasztása 
fegyelmi eljárást von maga után, Ballagi Mór igy nyi-
latkozott: , A jó törvények első kelléke, hogy keresz-
tül vihetők legyenek s alkalmazásuk ne idézze elő azt, 
a mit a közmondás igy fejez ki: sok törvény sok bűn. 
I la a szakaszt még ezzel a §-al is megtoldjuk, prófétai 
lélek nélkül is elmondhatjuk, hogy a minden eklézsiában 
található házsártos, nyugtalan emberek előtt oly kaput 
tárunk fel, a melyen át a lelkész nyugalmát kényük 
kedvük szerint felzavarhatják. E paragraphusokban fog-
lalt kötelesség alapján az kezdhet fegyelmi eljárást a 
lelkész ellen, a kinek tetszik. Minek tesszük hát ezt ki 
itt, mikor vele a házsártosok figyelmét mintegy felhívjuk, 
hogy a mikor tetszik, üstökénél fogják a papot. Ajánlja 
e $ kitörlését; hiszen ugy is minden törvényben benne 
foglaltatik a sanctió azok ellen, a kik azt nem teljesítik 
s azért törvény a törvény, hogy a ki ellene vét, bün-
tetendő. 

Helyeselték Ballagi indítványát Győry Lajos, György 
Endre és Gal Péter; Lengyel Imre ellenben azt véli, 
hogy ha e §-t kitörüljük, azzal megsemmisítettük mind 
azt, a mit a papokról mondtunk. Fordó's Lajos ellenben 
azt mondja : mivel az alkotmány törvény mind a 13 fe-
jezete végén ilyen sanctió mondatik ki, elég volna, ha 
a törvénykönyv végén egy § ban mondatnék ki általában, 
hogy a pap, esperes, püspök, főgondnok stb. stb., kö-
telességeik elmulasztasa esetén fegyelmi eljárás alá vo-
natnak. Csider Kdroly, Gál Péter, Pap Lajos sőt Vay b. 

elnök is e nézetben van s e §. szövegezésére bizottsá-
got, akár az alkotmányozó, akár a perrendtartásra ki-
küldött bizottságot véli felhatalmazandónak. 

Szavazással a §. töröltetik, s a törvényalkotó bi-
zottság az alkotmánytörvény végére iktatandó uj szer-
kezet szövegezésével megbizatik. 

Következett ezután az ,,esperesteJcró'l" szóló fejezet 
tárgyalása. Körmendy Sándor a címből kitörlendőnek 
tartja az utolsó t betűt. Nemcsak azért, mert az esperest 
szó végén rosszul hangzik az, hogy rest, mert szerinte 
az esperes nem lehet rest, annak nagyon is gyorsnak 
kell lennie. Kérte sokaktól az esperest szó etymologiá-
ját. Némelyek az erzpriest szóból magyarázzák, de ez 
korántsem oly kielégítő mint Dobosé, a ki azt mondja, 
hogy az esperest helyesebben esperesnek mondandó 
azért, mert ősidőktől fogva sok pere szokott lennie. Te-
hát nem esperest, hanem öspörös vagy ha ugy tetszik 
esperes. Töröltetni kivánja továbbá a szövegből a válasz-
tandó qualificatiójára vonatkozó következő jellemzést : 
„kik tudományukkal, valódi lelkipásztori jellemükkel ki-
tűnnek4 , valamint azt is, hogy „megerősítés* végett az 
egyházkerületnek bejelentendő a választás. Elég, ha tu-
domás vételül terjesztetik fel. Ha benne marad a jellem-
zés a szövegben, nemcsak megszorítaná a választók jo-
gát, de alkalmat adna az összehasonlításra a meg nem 
választott jelöltekkel. S hol az a fórum, mely megbí-
rálja, hogy ki az érdemesebb, s ha nem az választatott 
volna, annak hivatalából kitételét eszközölje. 

A 10 éves restauratió is megengedtetik. Ezt pár-
tolja, mert a mostani felhalmozódott esperesi teendők 
mellett kell, hogy mindig munkabíró egyének álljanak 
az ügyek élén. A megerősítés az e. megyék autonomi-
cus joga, melyet nem kell kitenni annak, hogy a meg-
választottat esetleg a superintendentia meg ne erősítse. 

Bencsik István elfogadja a §-t. De mivel gondos-
kodni kell róla, hogy a választást ki adja tudtára a kerü-
letnek, kitétetni kéri, hogy az e. megyei közgyűlés vagy 
a szavazatbontó bizottság. 

Peterdy Károly a 10 éves restaurationalis cyclust 



hosszalja s helyette 6 évest javasol. Ha tisztesség, része-
süljön benne más is, ha teher, viselje más is. 

Kiss Áron, 21 éve már, hogy viseli e hivatalt, 
(Éltesse soká az Isten!) de ha a közbizalmat elvesztené, 
le tudna róla mondani. A t-t töröltetni kéri, mert soha 
sem tudott hozzá szokni, de a jellemzés maradjon meg, 
hiszen minden kánonban benne van. A restauratiót 
nem óhajtja, mert ezt az elvet a biblia nem ismeri. 
Azonban, a kik óhajtják, megengedi a szöveg, bár ő 
semmi jót nem vár tőle. A t nélkül az egész §-t elfo-
gadja. Ráday sem barátja sem a í-nek, sem a restau-
ratiónak, Ujfalussy a restauratiót a politika teréről be-
csempészettnek tartja. Bár soha be ne hoztuk volna. De 
mivel a hol meg van, bajos volna kiirtani: a szöveget meg-
tartja. Konc Imre is igy nyilatkozik. 

Véghe ly Dezső az élethossziglan választás mellett 
tör lándzsát. A püspökök szintén élethosszáig választat-
nak. Az mondatott, hogy ha meggyőződtek a gyülekeze-
tek arról, hogy az esperes hivatalára alkalmas ember : 
újra megválasztják : ő meg azt tapasztalta, hogy rende-
sen az ilyet nem választják meg. 

Béky Sámuel szintén az élethossziglan választást 
pártolja. Dobos hajdan a restaurátió hive volt, de ha most 
is abban a nézetben volna, magát verné meg. Jobb sze-
retné, ha csak az élethosszig való választás volna a szö-
vegben. 

Balogh Ferenc szerént a reformátió 300-ados fej-
lődése azt mutatja, hogy nem mindig elvek, hanem a 
körülmények szerint alakították az alkotmányt. A mi 
alkotmányunk oly mixtum compositum quid, melyből a 
külföld mindenféle rendszeréből van valami. Van benne 
maszatja episcopalismusnak, congregationalismusnak, in-
dependentismusnak : azonban azt az elvet, hogy az újabb 
korban csempésztetett be a restaurátió a politika teré-
ről : merésznek mondja. Másutt is van restaurátió, nem-
csak nálunk. Kálvin sem volt élethosszig elnöke a con-
sistoriumnak. A skótoknál a zsinat elnökei évről-évre 
választatnak. Ne csak alulról restauráljunk tehát, hanem 
felülről is. Lehet e mellett is érveket felhozni: az erők 
felfrissülését s több effélét. A restaurátió mellett van, 
az élethosszig választást nem fogadja el. 

A szöveget pártolták még Mezey Albert, Kulin 
Imre, Miklovic Bálint : mire szavazat rendeltetvén el 
a szövegre, az a t nélkül elfogadtatott. 

A 160. §. változatlanul maradt. A 161. §-hoz Hor-
váth Mihály azt kivánja tétetni, hogy az esperes nem-
csak az e. megye levéltárára, hanem pénztárára is fel-
ügyel. A 163. §.-t Véghely Dezső ugy kivánja szövegez-
tetni, hogy gondoskodik, miként az egyházak ingatlan 
vagyonaí telekkönyveztessenek. Mindkét módositvány 
elfogadtatott. S ezzel az esperesekről szóló cikk befejez-
tetvén, az ülés bezáratott. 

A nov. io-diki gyűlés lefolyását már mult számunk-
ban ismertettük. Ezt tehát átugorva, áttérünk a n - ik i 
gyűlés bővebb leírására. 

Nov. 11. 

Elnökök b. Vay és Nagy Péter. Mult ülés jegyző-
könyve felolvastatván, hitelesítetett. 

Erre következett a „köznevelés és közoktatás szer-
vezetének szabályzata* tárgyalása. 

A tárgyalás megkezdése előtt Mezey Alber t a 
tanügyi bizottság jelentésének felolvastatását kérte, mely-
nek megtörténtével igy szólt: „Miután a zsinat a Ló-
nyay indítványát elfogadta, mely szerént csak a kor-
mányzatra vonatkozó §-okat kellett volna kiválogatni az 
alkotmánytervezetbe, nem jött-e ellentétbe a bizottság a 
zsinat által elfoglalt alappal, midőn a szabályzatot 
egész terjedelmében tárgyaltatni kivánja. Meg kellett 
volna a rájok bizott kiválogatást kísérleniök s rendsze-
res munkát készíteni belőle. Ezen rendszeres munkát 
az alkotmányügyi bizottság a tanügyivel összefogva elő-
állíthatta volna.® 

Nagy Péter. Miután Lónyay a maga indítványá-
hoz részletes utasítást nem adott, csak a főbb elveket 
jelzé, melyek szerént a bizottsági munkálatot szerkesz-
tetni kívánta : ne vessék el a munkát, mielőtt ismernék, 
hanem tárgyalják. 

Szinyei Gerzson bizottsági tag a munkálat vé-
delmére kelve azt mondja, hogy a Lónyay indítványát, 
mely szerént az alkotmányterv 2-dik részét képezné az 
iskolaügyi szervezet, nem vetette el, de mivel a kor-
mányzati ügyek nagyobb része úgyis rendtartásba való, 
csak fél munkát végezne a zsinat,fha az iskolaügyet is 
ép úgy a maga egészében nem szabályozná, mint szabá-
lyozta az egyházi életet. 

B. V a y elnök: Lónyay gróf azért tette indítvá-
nyát, hogy ^z államkormánynyal összeütközésbe ne jöj-
jünk. Akármint teljesítette a bizottság feladatát, jobb 
lesz tárgyalnunk, mint ujolag vissza térnünk hozzá. 

A tárgyalás elhatároztatván, a jegyző olvasta a 
Bevezetést a bizottság által megállapított szöveg szerint: 

„A magyarországi ref. egyház, iskolai ügyeit illető-
leg az országos törvényekben biztosított és törvényes 
joggyakorlatban kifejlett önkormányzati jogánál fogva 
saját kebelében a köznevelésre és közoktatásra a követ-
kező szervezetet állapítja meg.® 

Ez elfogadtatott. Az i-ső §. a ref. egyházban a 
köznevelésre szolgáló intézeteket sorolja elő. Ennek fel-
olvasása után Hegedűs László szóllalt fel, azt mond-
ván, hogy az intézetek elsorolásánál vezérelvül azt kell fel-
állítanunk, hogy a prot. egyház csak azon intézetek 
fentartását veszi gondja alá, a melyeket ereje meg bir. 
Mert ha nem soroljuk is elő azokat, a melyeknek fel-
állítására jogunk van, de erőnk nincs : azért nem viti-
áltuk jogunkat, hogy felállíthassuk majd akkor, ha pén-
zünk lesz. Ily felesleges, és nem is annyira felekezeti, 
mint inkább államérdekü intézetnek tartja a kisdedóvó 
képezdét. Ilyet még a minister se állított, pedig annak 
kötelességévé is tették. Nekünk legfelebb oly dedókra 



van szükségünk, melyeket kevésbé képzett vénasszonyok 
is vezethetnek. Egyébbirant az egyháznak első sorban 
nem is az iskolákra, hanem az egyházakra van szüksége. 
Ha ezek meggyengí te tnek , széthullanak az iskolák is. 
A tanitóképzők felállítása is államérdek. Felesleges ott 
állítanunk, a hol eddig nem volt. Különben is annyi 
tanitó kerül ki az állami intézetekből, hogy azokat 
sem birjuk elhelyezni s csak szellemi proletariátust terem-
tünk. Legfelebb a felsőbb iskoláknál gondoskodjunk az 
ily állami intézetekben képzett tanítóknak a vallásban s 
annak oktatásában való képzéséről. A sok felesleges 
részlet elsorolását szükségtelenek tartja. 

Pap Gábor a kisdedóvodák védelmére kél. Szük-
ségesek ezek legkivált ott, a hol másfelekezetüek által 
fentartott óvodák vannak. Mert ha gyermekeink ezekbe 
járnak, azután a népiskolából megint mas vallásúak ál-
tal fentartott felsőbb leányiskolákba mennek, nem lesz 
belőlük soha igazi protestáns nő. Az állami képezdék-
ből kikerült növendékből sem lesz soha jó prot. tanitó. 
A szövegre szavaz. 

Révész Bálint. Egyetlen intézet kihagyását sem 
tartja helyesnek, mondjuk ki legalább elvileg, hogy azok 
felállítására jogunk van. Ha, mint Hegedűs mondá, a 
tanítóképző felállítása az állam dolga : akkor minden is-
koláról elmondhatnék, hogy az allam köteles azoknak 
fentartásara. Főleg a tanitó képzésnek kezeinkből ki-
eresztését tartja veszedelmesnek. 

Antal Gábor hianyosnak tartaná a szöveget, ha 
még annyi intézetet sem sorolnánk el, a mennyivel tény-
leg bírunk. Védi ugy a kisdedóvodak mint a tanitókép-
zők szükségességét. Mire szavazással a bizottság szöve-
gezése elfogadtatott. 

Hasonlókép csekély módositással elfogadták a 2, 
3, 4, 5 §-okat. A 6. §. második bekezdése a bizottság 
véleménye szerint töröltetik. A gyermekekre egyenként 
O.8. [ m. helyet rendel e §. Ezt Révay Lajos töröl-
tetni kéri. Hegedűs László is ugy nyilatkozott, hogy 
a középtanodai törvényben sem levén benne s a népisk. 
törvényben levőt sem exequálják : kihagyandó. 

Ballagi a törvényben oly ideált tart kitűzendőnek, 
melyet ha rögtön nem hajtunk is végre, a felé töreked-
nünk kell ; benne hagyatni kéri. Pap Gábor ellenben a 
kihagyás mellett szól, mert ha benne hagyjuk, a tanfel-
ügyelő kényszeríthet rá. Különben is az országos tör-
vény szerént készült tantermek célszerűtlenek. 

Szavazással a térfogat megszabása kihagyatott. 
A 7-ik §. töröltetett, a 8, 9. §. elfogadtatott azon 

módosítassa!, hogy benne egyházi hatóság helyett egy-
házmegyei és egyházkerületi hatóság tétetett. 

A IO szakaszt, mely a tanitó fizetésének beszedé-
sét az egyházközség kötelességévé teszi, a bizottság tö-
röltetni óhajtja. Azonban Ballagi meghagyatni kivánja, 
nehogy a tanítónak kelljen súrlódnia a néppel. Kör-
mendy Ballagit pártolja, Horváth Mihály a bizottságot, 
azt mondván : fölösleges itt is betenni, ugy is elő van 

már sorolva a gondnok teendői között. Szavazással azon-
ban a szöveg megtartatott. 

Kihagyatott ezután a 11, 12. és 13. §. 
A kisdedóvodákról szóló II. fejezet 14. §-a elmarad, 

a 15. igy kezdődik. ,Az óvodában szigorúan megtartandó 
elv, hogy az nevelő intézet. Kihagyatni rendeltetett e 
§-ból e té tel : ,az elemi iskola tantárgyait képező isme-
retek tanítása annyira kizárandó, hogy* kihagyatott 
végre a Fröbel-féle játékokról szóló záradék is. 

A 17—20. §. összeolvasztattak. A kisdedóvoda 
igazgatója cím helyett, kisdedóvoda vezetője tétetett, a 
21. §-ba az tétetett, hogy az óvók fizetését az egyház-
tanács állapítja meg. 

A fejezet letárgyalása után Dobos ekként szólalt 
fel: ha az ember végig megy azon pontokon, a melyek 
töröltettek, s a melyek megmaradtak, Hegedűs vélemé-
nyéhez kell térnie, mivel az egész ovoda nem egyéb 
mint egy vénasszony vezetésére bizott intézet. Ezt bi-
zony bátran kitörölhettük volna. 

Szász Domokos ellenben azt az észrevételt tette, 
hogy a gyermekkertek egészen más berendezésüek mint 
az ovodák és mivel ilyeneket is tart fenn a prot. egy-
ház, ezeket is bele kellett volna venni a 15. §-ba. Antal 
Gábor azon megjegyzésére, hogy mivel lehet még job-
ban kezelt intézet is, mint a Frőbel-féle és mivel ez ugy 
is paedagógiai elv, mely változhat, azért ezt nem lehet 
törvénybe igtatni. Kimarad. 

Az elemi népiskolákról szóló III. fejezet 2 2-ik 
§-aba Ritoók Zs. az 1868-ik t. c. helyett országos törvényt, 
a második kikezdésbe pedig iskola fentartókul az egy-
házközségeket s más egyházi hatóságokat kivánja tétetni. 
Elfogadtatott. 

A 23, 24, 25, 26, 29. §. megtartatott, ez utóbb 
ugy igazíttatván, hogy az illető iskolai felsőség ad en-
gedélyt arra, hogy a tanitó 80 növendéknél többet ta-
níthasson. 

A 28, 29. §. változatlanul maradt, a 30. és 31. §., má 
sodik kikezdései töröltettek. Ez utóbbiban az van, hogy 
a tankönyvek ingyen adatnak a szegény tanulóknak. 
Ballagi ennek meghagyását indítványozza, azt mondván, 
ne töröljük ki a törvényből azt, a mi becsületünkre vá-
lik. Csak azt szeretné kimondatni, hogy kinek a költsé-
ségére. Antal Gábor kihagyatni véli, mert nem szegé-
nyek is követelnék az ingyen könyvet. Körmendy sze-
rént megítélné a presbyterium, ki szegény, ki nem. Benkő 
azért nem tartja kimondhatónak, mert a presbyterium-
nak nincs alapja ingyen könyvekre, pénzt pedig semmi-
ből teremteni nem lehet. Dobos is azért kivánja töröl-
tetni, mert csak veszekedés támad belőle, ha a presbyte-
rium kénytelen ítélni a felett, hogy kinek adassék. 

Beöthy Zsigmond ennek elkerülésére szegénységi 
bizonyítvány felmutatása mellett adna csak ingyen 
könyvet. Szavazással a zsinat a bizottság javaslatát 
fogadta el s a bekezdés töröltetett ugy szintén a 33. §. is. 

A 32. §.-t: ,Minden iskola felszerelendő földgömb-
bel, legalabb Magyarország és Európa fali térképével, 



táblákkal, természetrajzi ábrákkal, s egyébb szükséges 
és elegendő számú taneszközökkel* így fogadták el : 
„Minden iskola felszerelendő szükséges és elegendő tan-
szerekkel,* A 34. §. igy egyszerűsittetett: Az elemi iskola 
5—6. oszt. növendékeinek s az ismétlő iskolásoknak 
s a felső népiskola tanulóinak a rendes iskola idején 
kivül a házi iparnak oly ága is tanítható, melyet a tanu-
lók felnőtt korukban is . . . . haszonnal űzhetnek. 

Az elemi népiskoláról szólló §-ok közül a 35. és 
36. elfogadtattak. K ö r m e n d y szerént a szöveg, mely azt 
mondja, hogy ismétlő iskolába azok tartoznak járni, kik 
a mindennapi iskola tanfolyamát elvégezték : a roszaka-
ratuakat mentesíti az ismétlő iskolába járástól, ha azok 
véletlenül a 6. osztályú elemi népiskolába nem jártak. 
Azt kivánja tehát e helyett tétetni, hogy azok kötele-
sek ismétlőbe járni, a kik 12. évöket betöltötték. 

A 37. §., mely a tanórák számát heti 20—27-re 
szabja, Szentpé te ry Sámuel szerént tönkre teszi a falusi 
iskolákat, melyek ott az ovodát is pótolják. Mindamel-
lett virradattól napestig tartó iskolázási óhajától elüt-
tetett. 

A 39. §. a népiskolai tantárgyakat sorolja elő. Ezek 
közé Mitrovics Gyula még a ref. egyházalkotmányt is 
oda kivánja tétetni. Kerekes József szerént benne van 
ez már az egyháztörténetben, s elég is belőle, amennyi 
ott van. Dobos bele egyezik abba, ha valaki e roppant 
garmada tanulni valót apasztani akarja, de szaporításába 
nem. Ekként a tantárgyakat nem szaporítottak. 

A felsőbb népiskoláról szólló cikkeknél Te leky P é t e r 
indítványára a tantárgyak közé a polgári mellé az egy-
házalkotmánytan is bevétetett. A gazdasági és iparos 
szakoktatás (48. §.) módozatai csak általánosságban té-
tettek ki, a részletezés elmaradt. 

A népiskolai tanítókról szólló 5°- §_nál Antal Gá-
bor bizottsági előadó szerént törlendő a tanitóképesitő 
bizottság szervezési javaslata. Minek oly egyházmegyé-
ben, a hol tanítóképezde nincs. A kormány ugy sem 
ismeri el az ilyen által kiállított képesítő okmányt. Elég, 
ha csak oly egyházmegyénél szerveznek képesítő bizott-
ságot, a melynek tanítóképzője van. A §.-t ekként is fo-
gadták el. 

Az 51. és 52. § ok, melyek a tanitó qualificatiójá-
ról szóllanak, egybe olvasztattak. A qualificatióhoz Hor-
váth Mihály a magyar honpolgárságot is oda kivánja 
tétetni, s azt, hogy a magyar nyelvet értse. 

Az 53-ban csak stylaris módosítás tétetett. Az 54. 
§-ba bele tétetett Plorváth és Csider azon indítványa, 
hogy rendes tanítóvá csak prot. magyar honpolgár lehet, 
ki a magyar nyelvet beszéli. Sőt Kun Bertalan még az 
1869-ik év óta tanítóvá lett, de vizsgát nem tett egyének-
nek is el kívánná ezt engedtetni, a mit azonban nem 
fogadtak el. 

Némi vita fejlett ki a segéd és ideiglenes tanitók 
kérdésénél. Valyi La jos a gymnazistát nem alkalmazná 
segéd tanítónak, Körmendy az ellen szól, hogy ne a 
községek válaszszák, hanem az esperes rendelje, Pa rády 

I töröltetni kéri, hogy csak oly theologus lehet segédta-
1 nitó, ki a neveléstant is hallgatta, mert ekkor a theologus-

tól több qualificatiót kívánunk, mint a gymnázistától. Szász 
Domokos szerént az alkotmányos élet keretébe nem il-
lik be, hogy a segédtanítót az esperes rendelje, mig végre 
Körmendy azon felvilágosítást adta, hogy a segédtanítók 
az elaggott tanitók segédei, mint a papoké a káplánok, 
s ha ezekről nem az esperes gondoskodik, könnyen hely 
nélkül maradnának. Más a rendszeresített, állandó segéd-
tanító, ezt választhatja a község; a következő szöveget 
fogadták e l : rendszeresített állomásokra segédtanítókat 
a gyülekezet választ, nem rendszeresített állomásokra 
pedig az esperes nevezi ki. 

A többi végig alig valami változtatással fogadtatott 
el, csak az iskolaszékről mondatott ki, az (73 §.), hogy 
hatáskörét szabályrendelettel az egyházmegye alla-
pitja meg . 

Nov. 12. 
Elnökök Vay b. és Nagy Péter. Jegyzőkönyv fel-

olvastatván : hitelesíttetett. 
Kun Bertalan bejelenti, hogy a lelkészválasztási 

szabályzat elkészült. Kinyomatik s napirendre tűzetik. 
A köznevelés szabályzatából a 70—89 §.-ok majd-

nem minden változtatás nélkül elfogadtattak. 
A 90 §.-ban, hol az mondatik, hogy a tanitó (-nő) 

képezdébe 15. évüket betöltött s 25. évökön túl nem 
haladt egyének vehetők fel : Ballagi az évek számat 
30-ra akarja tétetni, Gáspár János pedig a maximumot 
nem akarja meghatározni. Antal Gábor mint előadó oly 
felvilágosítást ad, hogy 25 évesnél korosabbak is tehet-
nek képesítő vizsgát, de a 15 éves növendékkel együttes 
iskolába járásuk veszedelmes volna. 

Szavazással a Gáspár indítványát fogadták el. A 
leányok a felsőbb leányiskola 3 első évéről nyert bi-
zonyitványnyal is felvehetők a tanitónőképzőbe. 

Ritoók ezt a 43. §-al ellenkezőnek tartja, mert 
ott a felső leányiskola 2 évre van megallapitva s ebből 
átléphetnek a tanitónőképzőbe. 

Szász Béla szerént különbség van a felső s a fel-
sőbb népiskola közt. Amannak két éves a tanfolyama 
s ilyen van Nagy-Kőrösön is, emezé négy éves. A szö-
veget megtartaná. 

Antal Gábor azt látja, hogy ezzel azt szándé-
kolják mondani, hogy a leányok kisebb képzettséggel 
is felvétetnek, mint a fiuk. Mivel a két b zavart okoz : 
azt törlené. 

Beöthy Zs. a két éves tanfolyamú felső iskolából 
is fölvenné a leánynövendékeket. 

Szavazással a fentebb irt szöveg elfogadtatott. 
A 92. §-nál, mely a képezde tantárgyait sorolja 

elő, T e l e k y Péter anthropologia helyett psychologiat 
kiván tétetni. Azonban Antal Gábor azon felvilágosítá-
sára, hogy ujabb időben a lélektan úgyis embertani 
alapon tárgyaltat ik: az eredeti szöveg megmaradt. Bal-
lagi indítványára a tantárgyak közé a polgári alkot-
mánytan mellé az egyházi is oda tétetett. 



Töröltettek ezután a tanítóképző növendékeinek 
tandíjmentességéről, a köztartás felállításáról s a benla-
kásról szóló §-ok ; mert ezek Anta l Gábor szerint nem 
tartoznak az alaptörvénybe. 

A 102. §. ekként állapíttatott meg : , A z igazga-
tótanács hatáskörét az egyházkerületek szabályrendelet-
tel állapítják meg . ' 

A 103. §. az igazgatótanács felett álló hatósá-
gokról szól. Ezt Molnár íféla szabatosabb kidolgozás 
végett a tanügyi bizottsághoz utasítaná. Antal Gabor 
felvilágositásara azonban a szöveg megmaradt. 

A 104. Balogh Ferenc indítványára csak ennyit 
tar talmaz: , A tanév végén értesitő adatik ki.1 

Mezev Albert e fejezet végére ujabb 3 §. fel-
vételét óhajtja a zárvizsgák módozatairól s a tanképesitő 
oklevelek kiadásáról. Indítványát nem fogadják el 

A keresztyén telebarati intézetekről szóló szaka-
szok némi módosítással eltogadtattak. 

Következett ezután a törvényjavaslat 3-dik része, 
mely a középiskolákról szól. 

Dr. Öreg János: A jelen konventi munkálat elő-
zőjétől több lényeges pontban eltér. Jelenleg azonban 
csak azt emeli ki, hogy mig amaz két középiskoláról : 
gymnázium- és reáliskoláról tesz említést, addig ez egye-
düli középiskolának a gymnáziumot mondja. Neki is az 
egységes középiskola az eszménye s nem bánja, ha azt 
gymnaziumnak nevezik is, ha céljául s rendeltetéseül 
az tűzetik ki, mit ő óhajtana. 

A középiskolának a tudományos pályára előké-
szítő gymnaziumra és a gyakorlati életpályára előké-
szítő realiskolara vak) kétfelé osztását a legveszedelme-
sebb következményűnek tartja, a mennyiben egyik ál-
tal sem éretik el az a cél, a mi a középiskola eszmé-
nye tartozik lenni: t. i. az embernek emberré való ne-
velése, vagy más szóval összes testi és szellemi erőinek 
oly összhangzatos kifejtése, hogy az életben rea váró 
kötelességeinek megfelelni bírjon. A gymnázium nevel-
het tudományos, de az élet gyakorlati oldalahoz mit-
sem értő embereket : a reáliskola ellenben gyakorlati, 
szamitó embereket nevel, de a kikből hiányzik az em-
beriesség nemesebb része : az eszményiek megértése s 
az azokért való lelkesülés. Fél és ennélfogva félszeg 
embert nevel tehát mindkettő, a mi mind az egyénre, 
mind a társadalomra elég veszedelem. 

Azonfelül ki mondja meg, hogy abban a kis gyer-
mekben, a ki a középtanoda küszöbét átlépi, Newton 
lappang-e, vagy pedig Stephenson, a tudományos pá-
lyara lesz-e hajlama, vagy pedig a gyakorlati élet küzd-
terére lépő bajnok, s önmaga valasztá-e ki a szakot, 
midőn iskolai pályáján megindul. Az eltévesztett pálya-
valasztasnak keseiű gyümölcse akkor mutatkozik aztán, 
midőn mar a visszatérés a növendékre nézve lehetet-
lenné vált. A real pályára léptetett s a tudományosra 
hajlandó előtt zárva maradnak az egyetem kapui s lesz 
belőle pályáján ügyetlen és sorsával elégedetlen ember : 
a gymnáziumi szerencsésebb ugyan társánál, mert előtte 

mind a mű-, mind a tudományegyetem nyitva van, de 
nála meg más irányban mutatkozik a baj. Ha a tudo-
mányos pályahoz nincs kedve s a tudományos szak-
palyákat is csak a kenyérkereset eszközéül tekinti: akkor 
a gymnáziumnak a tudományra vezérlő tanagait kezdi 
elhanyagolni s kibúvó ajtókat keres alóla s csak azért 
s annyiban műveli, hogy az egyetem ajtójan, az érett-
ségi vizsgán átcsuszhassék Ez a kór rendkívül elterjedt 
gymnáziumainkban. A latin s görög nyelvben való elő-
haladás eredménye korántsem felel meg a ra fordított 
időnek. Nagy baj már magának a drága időnek is ilye-
tén elpazarlása, de még nagyobbá válik az által, hogy 
az a növendék, a ki tiltott utakon tudott segíteni ma-
gán ugy, hogy a görög s latinból mit sem tudva, a 
tudásnak mégis némi látszatát nyújtsa : egyéb tananya-
gok alól is ily könnyedén óhajt szabadulni s tanulni 
szerető s tudó ember helyett léha, üres fej válik belőle. 
S e baj annal veszedelmesebb, mert ragadós. A köz-
szellem romlik meg altala, úgy hogy a gymnáziumban 
tanulni szerető s tanulni biró növendéket csak elvétve 
találunk. 

Mi módon lehetne e bajon segíteni ? Szerette 
volna, ha a konventi munkálat szerzői más szempontra 
helyezkednek s nem maradnak a kormány s a tanügyi 
minisztérium járszalagán, hanem mint ref. testület tag-
jai a tanügyben is kitűzik a reform zaszlaját. Mert az-
zal nem sokra megyünk, ha mindent a kormány hiva-
talos közegeitől várunk. Azok viszont mi tőlünk várnak 
valamely egészséges uj eszmét, a melyet habozó s ta-
pogatózó tanügyi politikájok szilárd talpkövévé tehet-
nének. Ki kellene tehát mondanunk az egységes közép-
tanodát s azt tantárgyak* tekintetében is ugy rendez-
nünk be, hogy a gymnázium felől táplált s a közönség 
közt mindinkább terjedő azon meggyőződésnek, hogy 
ott a növendék semmi olyast nem tanul, melynek az 
életben hasznát vehetné : eleje vétessék. Mert valljuk 
meg őszintén : ennek a vadnak van némi alapos oka. 
A gymnázium két holt nyelvvel s négyfele irodalom-
mal az összes, tanulmányokra szánt időnek majdnem fe-
lét tölti el. 

A másik fele jut a reáliáknak: a természet, az 
ember, a tarsadalom megismerésére szánt tudományok-
nak. S mi az eredmény ? Az, hogy sem az egyikben, 
sem a másikban nem viszi a tanuló annyira, a mennyire 
vinnie kellene. Ugy vagyunk vele, mint a közmondás 
tartja : a ki sokat markol, keveset szőrit. Angliaban, a 
klasszicizmus ez ős hazájában másként van a dolog. 
Ott a klasszikusok nem a fő, hanem úgyszólván az egye-
düli t an tárgy; a legtöbb középtanodában a reáliákból 
a mathematikán kivül semmit sem tanítanak. Csoda-e, 
ha e nyelvekben aztán annyira viszik a növendékek, 
hogy görög verseket irnak. Míg nálunk is a görög s 
latin nyelv volt az egyedüli, az eredményről mi sem 
panaszkodhattunk. 

Azonban a reáliák tanításának az élet mind han-
gosabba való követelésével szemben helyet kellett a 



középtanodában is adni, s ez a betolakodott vendég 
a házi gazdát ősi hajlékából mind jobban kezdi kiszorí-
tani. Németországban, melynek veszedelmes példaját 
követjük mi, a tanulók túlterheltségéről s testi, szel-
lemi elsatnyulásáról hangos panaszok emelkednek. E 
bajon ami könnyebb vérű fiatalságunk a sokból keve-
set tanulás által kíván segíteni. S a közvéleménynek, 
mely az életben hasznosítható tudományok tanítását 
mind hangosabban követeli: igaza van. Az iskolának, ha 
feladatát be akarja tölteni, magistra vitaenek kell len-
nie. Es mivel ars longa, vita brevis, e rövid életnek 
egyetlenegy percét, hagyján 8 évét, sem vesztegethetjük 
arra, hogy oly tudnivalókat tömjünk agyunkba, melyek 
magukban véve szépek ugyan, de az életben kevés hasz-
nukat vehetjük. 

Távol legyen tőle, hogy a latin és görög irodal-
mat becsmérelni, kisebbíteni akarná, sok gyönyörű és 
hasznos tudnivaló talalható abban s a renaissance korá-
ban, mikor az ujabb európai irodalmak s tudományok 
meg nem születtek, azt a tananyagot is képezték, a 
melylyel egyedül volt érdemes foglalkozni. Most azon-
ban a modern irodalom is termelt már az antik mellé 
batran oda sorozható remekeket s a tudomány is annyi 
hasznos ismeretnek jutott birtokába, hogy annak elsajá-
títása az ember összes, osztatlan figyelmét igényli ; a 
régi iránynyal szakítani s a középtanodai nevelés és ok-
tatás elé uj eszményt tűzni kötelességünk. 

S ez uj irány lehet más, mint hogy az irodalmi 
képzés helyett a tudományosra helyezzük a fősúlyt. Meg-
engedi, hogy az irodalomban is sok hasznos tudnivaló 
rejlik az életre : de azt senki sem tagadja, hogy az iro-
dalomnak, már t. i. a szorosabb értelemben vettnek s a-
mit az iskola ismertet növendékeivel, korántsem célja a 
tanítás, hanem kizárólag a gyönyörködtetés. A tudo-
mánynak e felett az a nagy előnye, hogy az életre 
szükséges tudnivalókat rendszeresen s összefüggő egé-
szében adja elénk. S ily tudományágakkal ma már az 
élet minden viszonyaira vonatkozólag dicsekedhetünk. 

A mi mostani nevelésünk mit sem törődik azzal, 
hogy oly útravalóval lássa el növendékeit, melynek az 
életben is hasznát vehessék. Mint védi az illető életét a 
mindenfelől fenyegető veszedelmek ellen, az az ő gondja, 
sok keserű lecke árán majd megtanítja neki a tapasz-
talat. Csakhogy, fájdalom, rendesen akkorra, a mikor 
mar semmi hasznát sem veheti. 

Szóló az egységes középiskolát ilyes elvek alapján 
óhajtaná berendeztetni: Neveljen az életnek, tanitson az 
önfentartás, a család, az állam ügyeinek vezetésére, gon-
doskodjék a pihenő órák kellemes eltölthetéséről. 

Ennyi követelménynek másként nem lehet meg-
felelni, mintha lemondunk a szép, de fölösleges görög 
nyelvről, extensiv helyett intensivvé tesszük a latin nyelv 
tanitásat, a reáliákat pedig a mondott célnak megfelelő-
leg válogatjuk össze. 

Azt mondja ugyan a miniszter a középtanoda 
törvényjavaslata indokolásában, hogy a két irányú kö-

zépiskolát az élet szülte ; ennélfogva mind a kettő fen-
tartandó. Az élet szülte igenis, de a mult hagyományai-
val küzdő modern élet. Az egész világon mindenütt ér-
zik a természettudományok tanításának szükséges voltát, 
de másfelől a múlttal sem lehet oly hirtelen s minden 
átmenet nélkül szakítani. Igy állt elő azután a reáliákat 
mind nagyobb-mérvben felölelő gymnázium, s a gym-
náziumi iránynyal szakítani nem merő realiskola. Mind-
kettő, mint összeegyeztethetlen célok után törekvő inté-
zet, feladatának meg nem felelhet. Itt választani kell, 
akár az irodalmi, akár a tudományos képzés között. 

Egyébiránt, hogy maga az élet az egységes kö-
zépiskola felé tör, mutatja az, hogy a reál irány mind 
nagyobb nagyobb tért hódit. Angliaban a mult évben 
csak néhány szavazat különbség volt az oxfordi egye-
temen a görög nyelv kiküszöbölésének kérdésében. S 
ne véljük, hogy maguk az angolok ne éreznék eddigi 
középtanodai képzésük ferde irányát. Az ő középtano-
daikba is kezd betolakodni az eddig mellőzött reálizmus, 
és szorítja onnét kifelé a klasszikusokat. Sőt a British 
Association elnöke, e társulat 50 éves jubileumán tar-
tott beszédében, hagyományos nemzeti nevelésükről 
szólva azt mondotta, a mi nemzeti nevelésünk nem 
egyéb nemzeti szerencsétlenségnél. De nálunk sincs kü-
lönben a dolog. Eötvös el akarta törölni a görög nyel-
vet, annak fakultatívvá tevése al tal ; Trefort meg a la-
tint akarta behozni a reáliskolába a mult évben. A reál-
iskola tanárai pedig, hogy iskoláik üresekké ne valja-
nak, hogy tanítványaik előtt az egyetem kapui meg-
nyíljanak, a latin nyelv behozatalát sürgetik. Mindezek 
hathatós bizonyságai az egységes középiskola szükséges-
ségének. Nincs is abban igazság, hogy a nagy többség 
a görög' nyelv tanulására köteleztessék, mikor azon vá-
lasztottak, a kiknek ez alól való felmentvényt sikerült 
a minisztériumtól eszközölniök, az egyetemre e nélkül 
is felbocsáttatnak. 

Mind az, a mit a mi zilleriánusaink a nyelv és iro-
dalmi képzés mellett felhozhatnak a tudományos képzés 
ellenében : annyiból áll, hogy a nyelv és irodalmak na-
gyobb formális képző erővel birnak, mint a tudományok. 
A formális képzésnek a materiális képzés ellenébe tétele 
nonsens. Képtelenség az elmét valamely disciplina által 
akként kiművelni, hogy az a maga rendes működési irá-
nyaira alkalmasabbá tétetnék a nélkül, hogy olyan anya-
gokat is nyújtanánk neki, a melyeket feldolgoznia kell. 
törvényszéki ítéletekre való képességet pl. nem szerez-
hetünk, ha a növendéket annak megítélésében gyako-
roltuk, hogy egy helyen miért kell absolutus ablativust, 
másik helyen miért kell accusativust infinitivussal hasz-
naim. Versek beemléztetése által sem lesz jobb emlé-
kező tehetsége valakinek a történeti évszámok s nevek 
megtartására, hanem a kinek erre van szüksége : az a 
történeti adatokkal gyakorolja elméjét. Szóval az elmé-
nek nincs oly köszörű köve, melylyel akárminő munkára 
egyaránt alkalmassá tétessék. Ez is csak olyan, mint 
minden más erő vagy tehetség, mely azon munka által 



fejlik, a mire használjuk. Táncolással nem képezzük ki 
magunkat erős zsákhordóvá, és viszont. 

Egyébiránt mondhatnók, hogy ha a nyelvekben 
van a képző e rő : ott van az anyanyelv s a modern 
nyelvek, tanitsuk azokat, azoknak képző erejök mellett 
még az az előnyük is megvan, hogy az életben is hasz-
nukat vehetjük. Ha pedig az irodalomban van, akkor 
sem kell a nyelvekkel kínlódtatnunk a növendéket, hiszen 
remek fordításból jobban élvezheti s megismerheti, mint 
abból a töredékes fordításból, a melynél a gyötrődés 
miatt sem a nyelvet, sem a tartalmat nem élvezhette. 
Ha Pestről Budára menni szándékozom, nagyobb ön-
állóságot tüntetek fel, ha úszva teszem meg ez utat, de 
mennyi veszélynek s fáradságnak teszem ki magamat, 
mennyi időt elveszitek, holott a gőzhajó pár perc alatt 
átrepített volna, vagy a lánchídon átsétálhattam volna. 
Igy vagyunk az antik irodalmakkal is. Szebb, a ki az 
eredetiből érti meg őket, de kényelmesebben hozzá ju-
tunk jeles műfordítások utján. Növendékeink is ezt az 
utat választják, csakhogy a legrosszabb iskolai fordítást 
használják, melyben a mű minden szépsége elvész. 

Szóló sokat hozhatna még föl annak bizonyítására, 
hogy a tudományok épen olyan elmeképző erővel bír-
nak, mint a nyelvek s a felsőbb tudományos pályára 
is jobban előkészült az, a ki egész tanulói pályáján 
ezekkel foglalkozott. De attól tart, hogy visszaél a gyű-
lés türelmével, s ezért röviden végez. A görög nyelvet 
a gymnáziumi tantárgyak sorából törlendőnek, a latin 
nyelv súlyát az alsóbb osztályokból a felsőbbekbe teen-
dőnek s a természettudományokat az önfentartás, a csa-
ládi s társadalmi életre megkívántató tudnivalók szem-
pontjából beosztandón ak s az irodalmat csak mint izlés-
nemesitő tantárgyat tanitandónak tartja. Megjegyzi végre, 
hogy ezek egyéni nézetei s korántsem akarná, hogy 
ezekkel küldői szolidaritásban levőknek tekintessenek. 
(Helyeslés.) 

Vay b. elnök azt jegyezte meg e beszédre, hogy 
bar igen szép fejtegetés, a felolvasott szakaszszal nem 
áll összefüggésben. Egyébiránt, ha valaki még az álta-
lános tárgyaláshoz szólni kíván, szívesen meghallgatja. 

Szinyei Gerzson a tanügyi bizottság részéről kije-
lenti, hogy a bizottság előtt szakférfiak által hosszú idő 
alatt készített törvényjavaslat állott, s ha mindjárt elfő 
gadhatónak tartotta volna is az előtte szóló elveit, nem 
állott jogában e munkálatokat felforgatni. Különben a 
müveit világ évek óta küzd a reál- és humán irány egyez-
tetésével, de mai napig nem tudta megoldani e kérdést. 
Indítványozza, hogy a zsinat kezdje meg e fejezet rész-
letes tárgyalását. 

Szász Béla csupán a miatt szólal fel, hogy kije-
lentse, hogy ő egyénileg jogosultaknak tartja ugyan azon 
elveket és az azok után való törekvést, melyeknek Öreg 
János kifejezést adott, de ki kell nyilatkoztatnia, hogy 
ezen elvek a magyar prot. egyház tanügyi múltjával 
ellentétben állanak. 

Hegedűs László hosszabb beszédben ugyanazon 

elveket fejtegeti, melyek Öreg János beszédében fog-
laltatnak. Hangsúlyozza az egységes középiskolának 
szükségességét, melyben az exact tudományokra kell 
fektetni a fősúlyt. Bármily súlyt fektessünk is a klasszi-
kus nyelvekre : azért nem képezzük ki velők eléggé a 
növendékeket a felsőbb tudományok hallgatására; de 
még a klassikusok szellemébe se hatolnak be. A minis-
ter, is mikor egy hirneves szakembertől tudakozódott e 
targyban : attól azt a véleményt halla, hogy a görög 
nyelv nem tartható fenn. El kell jönni az időnek, mikor 
a mostani irányt nem fogadhatjuk el többé, egyébiránt a 
prot. egyház iskolai intézményeit mindig reformálni 
igyekezett. De jelenleg ezt nem teheti, mert az 1867-
től egész mostanáig benyújtott törvényjavaslatok mind 
oda irányultak, hogy az 1791-iki törvényt másként ma-
gyarázzák, mint azt a hosszas gyakorlat magyarázza. 
A kormány azt kivánja, hogy ne csak a törvény altal 
meghatározott tantárgyakat kelljen tanítani, hanem a 
minisztérium által meghatározottakat is. A kormány a 
tantargyak által elérendő célt, azok terjedelmét és mér-
tékét megállapítani maga akarja, s magahoz akarja ra-
gadni mindazt, a mi a tanterv lényegét képezi. 

A kormány azt is meghatarozza, hogy hány év-
folyam és hány tanár legyen és még ezenfelül számos 
oly határozatokat illeszt a törvénybe, a melyek valósag-
gal csak szabályzatba valók. De mindezt oly feltétlenül 
követeli, hogy ettől függ a prot. iskolaknak nemcsak 
nyilvánossági joga, hanem létfeltétele is. Mindezek oly 
dolgok, melyeket nem örömest szivei, melyeket azonban 
kénytelen az egyház tűrni. Egyébként kijelenti, hogy a 
tárgyalás alatt levő fejezetet általánosságban elfogadja. 
(Helyeslés.) 

Dr. Kovács Ödön a részletes tárgyalás megkez-
dését kivánja, mely alkalommal a külön indítványok elő 
lesznek terjeszthetők. Miklovic Bálint azon tulterhelte-
tés ellen beszél, melyet a középtanodákban jelenleg ta-
pasztalni lehet. György Endre kérdést intéz a tanügyi 
bizottsághoz, vájjon a bizottság tekintetbe vette-e a mi-
niszteri törvényjavaslat tartalmát, mire Antal Gábor 
igenlőleg felel. 

Ezután megkezdetett a szakaszok részletes targya-
lasa. A fejezet első néhány szakasza leginkább szerkezeti 
módosításokkal elfogadtatott. 

Körmendy Sándor ugyanis megszorításnak tartja, 
hogy az iskolaállitók közé nincsenek az egyesek bele-
téve, holott a kormány azoknak is megengedi a közép-
iskola felállítását, sőt az engedélykérést s -adast is feles-
legesnek tartja. 

Balogh Ferenc a szöveget megtartani kivánja. 
Elve az, hogy a rosz gymnazium roszabb ha van, mint 
ha nincs. Az engedélyre okvetlen szükség van, hogy 
fel nem szerelt intézetek ne alljanak fenn. 

Ballagi szerént itt csak a nyilvánossági jog meg-
adásáról van szó : ha a felsőbb hatóság mit sem tud az 
intézetről, mi módon vállal érte felelősséget. 

Szavazassal úgy ez mint a 109. §. is elfogadtatott. 



A i i o . §. azt mondja, hogy az intézetek mellett I 
levő könyvtárak s egyébb gyűjtemények gyarapítására 
szolgáló évi összeget az egyházkerületek állapítják meg. 
— E szöveg közé az szúratott, hogy a fentartó testüle-
tek meghallgatásával. 

Véghely Dezső a gyűjtemények leltárát is fel-
küldetné a kerületnek. 

Körmendy az ily aprólékos dolgok szabályozását 
megszorításnak tartja. A fenntartó testületekre bízza az 
egészet. 

Révész Bálint igyekszik megnyugtatni Körmendyt 
azzal, hogy a fenntartó testület meghallgatása nélkül 
igy sem fog a kerület intézkedni. 

Miklovic nem akarná azt megengedni, hogy bizo-
nyos helyeken ne adassanak meg a szükségesek, de a 
községeket sem kívánná túlterheltetni. O a bureaukratia 
ellensége, nem tudja miért kell mindezeket felterjeszteni 
a konventhez. Tudomás vételül felterjesztené a költség-
vetést, de hogy a superintendentia intézkedjék, azt nem 
kívánná. 

Kerekes a superintendentia, Horvá th a fenntartó 
testületek jogát védi, mire a módosítás elfogadtatott. 

i i i . §-nál, mely a más vallású tanulók felvételé-
ről szól, Hegedűs László ezt töröltetni kivánja, mivel 
ez a fenntartó testületek belügye. 

Konc Imre ellenben „nem ellensége a más fele-
kezetüeknek, de igazságos kiván lenni a magáé iránt i s / 
Az épületek s tanszerek árát fedezik hitsorsosaink, a 
más felekezetűek ellenben csak használjak. A debreceni 
ref. leánynevelő intézet i SS i -ik évi programmja szerént 
171 növendék közül csak 87 ref., a többi más vallás-
felekezetben és pedig azok közül is 41 zsidó. A kecs-
keméti gymnáziumban 239 növ. közül 132 ref., 34 zsidó. 
Miskolcon 450 tanuló közül 166 ref., 192 zsidó. Szíve-
sen látjuk mi a más felekezetek növendékeit, csakhogy 
ne mi viseljük egyedül az építkezés és tanszerek költ-
ségeit, hanem járuljanak ők is valamivel azoknak a ter-
héhez. Ugyanazért e ponthoz azt kivánja tétetni, hogy 
a más vallású növendékek felvétetnek ugyan készsége-
sen, de az intézet fentartási dija cimén bizonyos össze-
get tartozzanak ezek fizetni. 

Kovács Antal nem pártolja Konc indítványát, 
mert akkor a más vallásúak a túlságos tandíj miatt ott 
hagynák intézeteinket. 

Antal Gábor : a mi középtanodáink első sorban 
azért állanak fenn, hogy saját felekezetünk fiai képez-
tethessenek azokban. De másfelől folyton azt hangoz-

hat juk, hogy mi az állam helyett is tartjuk fenn ez in-
tézeteket s ezért kérünk azok számára autonomiát, sőt 
e mellett még segélyt is. Ez a két szempont a szöveg-
ben meg van óva. Az pedig, hogy hol, és mennyi tan-
díj rovassék a más felekezetükre, a fentartó testületek 
dolga. Az indítványt mellőztetni s az eredeti szerkeze-
tet elfogadtatni kéri. 

Révész Bálint azt hiszi, hogy senki sincs azon 
nézetben, hogy középtanodáinkból a más vallásúak gyer-

I mekei kizárassanak. Azért az indítvány mellőztetését 
kéri. Eddig is szokásban volt, hogy a más vallásúak 
magasabb tandijt fizettek. Ezt az ügyet az e. kerüle-
tek majd szabályozzák. 

Makay Dániel a tanitás szabadságának barátja, 
s épen ezen okból jobb szerette volna, ha fel sem ho-
zatnak azok, a melyek elmondattak. A szövegre szavaz. 
Ugyanígy nyilatkozván Miklovic is, az indítványt mel-
lőzték, s az eredeti szöveget fogadták el. 

A 115. §. ily szövegezésben fogadtatott e l : „Ren-
des tanárokul feddhetlen erkölcsű oly magyar honpol-
gár prot. egyének alkalmazhatók, kik az illető tanszak-
ban középiskolára tanári oklevelet nyertek. Kivételesen 
azok is, akik a tudományos irodalom terén bizonyságát 
szolgáltatták annak, hogy az illető szakra képze t t ek / 

Az eredeti, ennél sokkal hosszabb szöveghez szó-
lottak Hegedűs László, azt mondván, hogy e § oly in-
tézkedéseket foglal magában, mely régibb időben ránk 
nézve nem létezett. Jogunk volt ezelőtt tanárainkat ké-
pesítenünk. Azt, hogy a tanár művelt ember legyen, 
mutogatni felesleges, ennélfogva ő is kivánja a képesí-
tést. De különbséget lát a kézalatti javaslatban foglalt, 
s a ministeri törvényjavaslatban foglalt tanárképesítési 
módozat között. A minister megengedi, hogy a leendő 
tanárok a műegyetemen is tanulhassanak, csakhogy 
ekkor gyakorlati képzettségükről kell tanúbizonyságot 
tenniök. A mostani javaslatban pedig a tanárképzésre a 
miniszter nálunk oly intézetet kiván, melyben legalább 
is 16 bölcsészet-természettudományi szakbeli tanár le-
gyen. Ő örülne, ha ily intézet állíttatnék, mert a philos. 
cursusnak a papnövendékek is hasznát vennék. De mi-
vel ily nagy teherrel járó intézetet akar ránk róni a 
minist, javaslat, azért nem fogadhatja el e kedvezményt. 
Egyébiránt ő általában is ellensége a tanárképző inte-
zeteknek, mert csak chablonszerű embereket képeznek. 
Kivánja a tanszabadságot, hogy a tanár ís, mint az 
ügyvéd, az orvos stb. szabadon az egyetemen képez-
hesse magát, ne pedig a tanárképzőben, e németektől 
importált intézetben. 

Antal Gábor szerént, ha a minister Hegedűsre 
bízta volna törvényjavaslatának szövegezését, ő sem 
lehetett volna méltányosabb a felekezetek iránt, mint 
a milyen a miniszter volt. Csakhogy olvassuk el a mi-
nisteri törvényjavaslat 70. §-át is. Abban az van, hogy 
ha a 16 tanárral berendezett tanárképzőben képeztetnek 
növendékeink, az ott nyert diplomáikat államérvénye-
seknek ismeri el s tanárainkat az allami intézetekben is 
alkalmazza. Ellenben kisebb mérvben berendezett inté-
zetben csak saját felekezeti iskoláinkra képesíthetjük ta 
nárainkat. O a „legalább" szó elhagyásával elfogadná 
az egész § t. 

Ballagi nem kívánna a minister engedélyével élni, 
nehogy ujjal mutogassanak ránk, hogy tanáraink csak 
a magunk intézeteiben bírtak a vizsgán által menni. Pa-
zarlás volna 38 ezer torintba kerülő tanárképzőt állítani 
fel, holott legfölebb 3 rendes tanár szükséglet mutatko-



zik évenkint összes iskoláinkban. De a ministeri törvény-
javaslat nem is azt mondja, hogy külön 16 tanárral ellá 
tott intézetet kell felállítani, hanem csak azt, hogy a ho 
az előirt szakokra annyi tanár van, ott állítható ilyen 
képezde. O tehát a tanárképző kihagyásával elfogadja 
a §-t. 

Szász Béla polemizál Hegedűs ellen, hogy a tanár-
képzőben épen olyan szabad szellemű a tanitás mint az 
egyetemen, mert hisz abban is csak az egyetem taná-
rai tanítanak. A különbség a tanárképezde s az egye-
temi tanitás közt csak annyi, hogy amabban gyakorlati 
képzéssel van az elméleti összekötve. Ugyanezt megte-
hetné egy kevés megerőltetéssel, néhány egyetemi fa-
cultás felállításával Debrecen is. A bizottság szövegezé-
sét ajánlja. 

Balogh Ferenc szerént e cikk többet tartalmaz 
mint kellene. A prot. egyház ekként maga szorítja kor-
látok közé magát Iliszen a külföldön is képezheti 
magát tanárrá valaki. Továbbá olyanra is hivatko-
zik, a mi nincs s tán nem is lesz: t. i. tanárkép-
zőre. Olyat a mi nincs, nem kell törvénybe igtattatni. 
Azt is fölöslegesnek tartja, hogy kitétessék, miként a 
ki öt évig rendes tanárként működött, annak képesítő 
vizsgát nem kell tennie, mert az úgyis magától értetődik. 

Még Csider Károly szólít, a §-hoz kitétetni óhajt-
ván, hogy tanár csak magyar honpolgár lehet, mire 
szavazással a föntebb közlött szöveg elfogadtatott. 

Nov. 13. 
Elnökök br. Vay és Nagy Péter. A jegyzőkönyv 

felolvastatván : hitelesíttetett. 
A napirend tárgyalása előtt Ujfalussy Miklós beter-

jeszti az országos segélyalap tervezetének kidolgozására 
kiküldött bizottság munkálatát. Kinyomatni rendeltetett 
s tárgyalása a szerdai ülésre tűzetett. 

Tóth Sámuel jegyző beterjeszti Nagy Péter püs-
pöknek a galaczi folyamodvány felvilágosítására szol-
gáló mellékletét. A kérvényhez csatoltatni s a kérvényi 
bizottságnak kiadatni rendeltetett. 

A köznevelési szabályzat tárgyalását folytatván a 
zsinat, a 118. § nál, melyben az mondatik ki, hogy az 
egyházközség, pártfogóság vagy egyházmegye által 
fentartott iskolák tanárait az illető fentartó testületek 
élethosszig választják s az egyházkerület erősíti meg : 
Körmendy S. mind az élethosszig történő választást, 
mind az egyházkerület megerősitési jogát megtámadja. 
Eegfölebb tudomás vétel végetti fölterjesztést engedne 
meg. Némelyek azt mondják, hogy a megerősítés a 
valóságban ugy sem egyéb tudomásvételnél; de ha így 
van, a dolog merő képmutatás, a mit a törvénybe ig-
tattatni nem kiván. Egyébiránt ő bizonyos specificus 
körülményeknél fogva is kénytelen e §. ellen felszóllalni. 
A mult század végén Festetich György gróf három 
közművelődési intézetet alapított. Ezek egyike a csurgói 
ref. gymnásium, melynek felügyeleti jogát az alapitó 
kath. főúr egyenesen a belsősomogyi ref. egyházme-

gyére bizta. Ez az egyházmegye a protestáns intézetek 
növendékei közül választá eddig is tanárait s ugy járt 
el eddigelé, hogy a felsőbb hatóságok beavatkozására 
szükség nem volt. 

Ha összeveti e §.-t a miniszteri törvényjavaslattal: 
azt találja, hogy mig az teljes tiszteletben tartja a fen-
tartó testületek jogait, addig e 118 §. azt egészen meg-
ingatja. Pakként saját törvényjavaslatunk sokkal jobban 
megszorítja a fentartó testületek önrendelkezési jogát, 
mint a miniszteri törvényjavaslat. A kerület felügyeleti 
jogát elismeri, de erre elég a tudomásvétel. Különben sem 
involvál egyebet e §., mint a tudomásvételt; mert a 
qualiűcatio meg levén szabva, a választó testület eléggé 
meg van arra nézve kötve, hogy csak alkalmas egyéne-
ket választhasson. Ha pedig a megerősítést az egyh. kerü-
let fentartja s ki nem tétetik, mely esetben tagadható 
meg az : akkor önkénykedésre nyitunk utat. Módositvá-
nyának elfogadását kéri. 

Körmendy beszédét minden oldalról a nemtetszés 
zajával kisérték, sőt Lükő Géza, hogy a jelentéktelen, 
egyéni kiváltságokat védő s a tanári állást lealacsonyító, 
idő- és pénz-pazarlást okozó hosszas beszéd feletti bo-
szankodását kifejezze, a zsinatot eme derültséget keltő 
megszólítással illette: Drága zsinat 1 E megszólításért 
bocsánatot kér, de az előtte szóló hosszú beszéde miatt 
kénytelen ezt használni Neki nem az abban mondottakra, 
hanem a szerkezetre nézve van kifogása, mely polgári 
bűntényt említ. O nem ismer különbséget a polgári és 
egyházi egyén által elkövetett bűnök között, miért is a 
polgári jelzőt a bűntény mellől töröltetni kivánja. A mi 
a későbbi szavazással meg is történt. 

Fe jes akkor látna centralisatió felé való törekvést 
a § ban, ha a konventre bízná, vagy az államkormány kö-
vetelné magának a megerősítést. De így a mint van, el-
fogadja a §-t. 

Antal Gábor ugy tudja, hogy az egyesek állít-
hatnak ugyan középiskolákat, de a kormánynyal seemben 
nem képviselhetik azokat. Erre a felsőbb hatóságok hi-
vatvák. De ha igy van, felelősséget kell vállalniok azok-
ért, a mi csak a tanárok megerősítése által történik. 
Az élethossziglan választás töröltetését csak megemlí-
tette Körmendy, de elsiklott felette (Körmendy közbe-
szól : mert a bizottság e szót töröltetni kívánta 1) ; mire 
Antal azt felelte, hogy a bizottság a szöveg elején meg-
hagyta, s csak a §. közepéből, mert ott fölösleges 
ismétlés, kívánta kitöröltetni. A bizottság javaslatát ajánlja. 

Pap Gábor nem óhajtja az egyházmegyék jogkö-
rét megcsorbítani, s annyi tény, hogy az alapitó a csur-
gói gymnázium kormányzását egyenesen a belsősomogyi 
egyházmegyére bízta. De mivel itt nemcsak arról, ha-
nem általában a középtanodákról van szó : a szerkezetet 
elfogadja. 

Hegedűs László is helyesli Körmendy felszólalá-
sát, mert több önrendelkezési joggal bíró iskola is van, 
de azért elfogadja a szerkezetet azon megjegyzéssel, 
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hogy ha eddig nem volt is megerősítési joga az egy-
házkerületnek : hadd legyen ezentúl. 

Meg jegyzem itt egyszer mindenkorra, hogy a 
mely §.-t nem említek fel, azokat változatlanul, minden 
szóbeszéd nélkül elfogadták. 

A 121. §. a bizottság következő szövegezésével 
fágadtatott el. »Az igazgató nem teljes gymnas.-nál 16., 
teljes gym.-nál 12, a többi tanárok 20, a rajztanár 24. 
heti óránál többre nem kötelezhetők. A tanárok sem más 
intézetben nem taníthatnak, sem az intézet növendékei 
nek magánórákat nem adhatnak az iskola felsőbbségé-
nek engedelme nélkül.4 

Horvá th Mihály meghagyatni kivánja a kerületek 
azon jogát, hogy több órát is adathassanak. 

Ballagi ezen kitöröltetni ajánlott határozatot, hogy 
, ha a megjelelt óránál többet tanítanak, azért méltányos 
külön díjban részesítendők" bennhagyatni kivánja. A mi 
tanáraink ugy fizettetnek, hogy csak szegényesen élhet-
nek. A hol 8 tanár van : ott 20 órával nem futja ki az 
óraszám, tehát vagy másokkal, vagy a rendes tanárok-
kal, a mi mind rájok, mind az iskolára előnyösebb, kell 
a hiányzó óraszámot pótoltatni. Ezért méltányos, hogy 
külön díjaztassanak. 

Sylvester Domokos a magánóraadás engedély-
től függővé tétele ellen beszél. 

Antal Gábor előadó szerént azért kívánta a bízott-
ság ennek kitételét, nehogy a magánórák üzletnek te-
kintessenek. Van elég ember, a kinek a 20 óra is sok. 
De a ki bírja a munkát, s a kinek alkalmazását előnyös-
nek tartja a hatóság, nincs elzárva a szövegezés szerént 
az ut arra, hogy a fentartó testület a hiányzó órák pót-
lásával ezt bízza meg. A fizetésre való jogosultság biz-
tosítva van azzal már, hogy a tanár 20 óránál többre 
nem kötelezhető. 

Pap Gábor azt mondja, hogy minduntalan hang-
súlyozzák, hogy a tanárnak a korral haladnia kell, tehát 
ne terheljük túl, hogy önképzésre maradjon ideje. De ha 
igy több óra adására kívánunk utat nyitni: akkor ő Hor-
váth Mihály indítványát pártolja. 

Béky Sámuel az algymnasiumi tanárt akarja több 
órára kötelezni, mint a felső gymnasiumit. Révész Bá-
lint a tanügyi bizottság uj szövegezését, Dr. Kovács 
Ödön pedig az eredeti szöveget pártolja. Azt helyesli, 
hogy az intézet helyiségében ne taníthasson a tanár ma-
gán órán felsőbb engedély nélkül: de, hogy saját házá-
nál is korlátoztassék ebben, s tán saját fia tanítására is 
engedélyt kelljen kérnie : azt méltánytalannak tartja. 

Szavazással a bizottság szövege fogadtatott el. 
A 132. §. igy módosít tatot t : ^a tanárok fizeté-

sére, az igazgató külön díjazására nézve a 88. §. hatá-
rozatai érvényesek.® 

E szakasznál Dr. Öreg János módositványt ad be, 
mely szerént a Molnár Aladár-féle javaslatból vétetnék 
fel e szöveg után fizetések minimumául 1000 frt s 
200 frt lakbér s az 5 éves 3% fizetés emelkedés. Mó-
dositványa elvettetett. 

A 124. §-nál, mely a gymnázium tantárgyait so-
rolja elő, Te leky Péter igy szóllott : oly sok tantárgy 
ez, hogy gátolja a lélek, főleg pedig az ítélő tehetség 
kifejtését. Ezt csak ugy érhetni el, ha a fogalmazási 
gyakorlatokra több időt, legalább is 4 órát fordítunk, 
s a tantárgyakat rövid vázlatban adjuk elő. A tantervbe 
négy nyelv van felvéve s azok közül kettő holt nyelv. 
Nekünk, a kik polyglott államban élünk, inkább az élő, 
mint a holt nyelvekre van szükségünk. Élő nyelvet pe-
dig grammatikából nem sajátíthatunk el, azért külön 
társalgási órákat kiván. Indítvány tétetet t a görög nyelv 
eltörlése s a latin szűkebb körre szoritása iránt. Ezt he-
lyesli. Míg az a nyelv úgyszólván élő nyelv volt nálunk, 
míg azon gyűléseztünk, jegyzőkönyveztünk, megtanul-
ták gyermekeink. De most grammatizálva nem tanulják 
meg. Kövessük tehát a hajdani művelt görög nép pél-
dáját. Ezek a többi művelt népek, assyrok, egyptomiak 
tudományát elsajátították: de nyelvöket nem. Nekünk 
is a görög s latin irodalom remekeit a saját nyelvünkre 
átültetve kellene tanulmányoznunk. A latin nyelvet 
grammatikából, mely a nyelv philosophiáját képezi, 
csak előhaladott korban, a 6-dik osztályban kezdené 
taníttatni. 

Baksay Sándor. A tanterv készítőinek nem lehe-
tett az a céljok, hogy mindent megtanítsanak a növen-
dékeknek, hanem az, hogy csak azt tanítsák meg lega-
lább, a mire azoknak szükségök van. Itt pedig annyi 
tantárgy van elsorolva, mennyivel legfelebb lángész bir-
kózhatnék meg. Pedig tapasztalásból tudja, hogy a gym-
názium a középszerű tehetségek képező helye. Ne hal-
mozzuk tehát túl őket tanulnivalókkal, hanem csak annyit 
adjunk nekik, a mennyit megbírnak. Itt 16 tantárgy van 
elsorolva, ezek között 12 olyan, mely a legalsó osztály-
tól a legfelsőbbig taníttatik. És mivel átlag 24 óra esik 
egy osztályra : ebből egy tantárgyra csak 2 óra jut. 
Tehát egyik tantárgyat a másik rovására el kell hanya-
golnunk ; és mivel a szakrendszer divatozik, a leglénye-
gesebb tantárgyaknak kellő mérvben való tanításáról szó 
sincs. 

De mivel a gvmnasium nemcsak tudományt tanitó, 
hanem egyúttal nevelő intézet is tartoznék lenni, a tan-
tárgyak ily tulhalmozása mellett a nevelői feladatot 
csak ugy közelíti meg, ha azon tantárgyakra fekteti a 
fősúlyt, melyek az erkölcs képzésére megkívántatnak. Mit 
lehetne tehát mint legkevésbbélényegest kivetnünk? Semmi 
mást, mint a német nyelvet. Hogy ezzel mennyi terhet 
veszünk le a növendék válláról : felesleges elmondania. 
Mert itt nemcsak német nyelvről, hanem német iroda-
lomról is van szó, a mi pedig elég rengeteg. Nem 
mondja ő, hogy modern nyelv nem szükséges, de meg-
tanulja azt privátim az, a ki annak szükségét érzi. Az 
érettségi vizsgán azután megmutathatnák a növendékek, 
hogy valamely élő nyelvnek legalább az elemeit értik. 

A bizottság előadója különcködésnek mondta előre 
a német nyelv elleni felszóllalását. Ó ezt visszautasítja. 
Nem akarná ugyan, hogy indítványa elfogadtassák, mert 



tudja, hogy ez az egyházban még nagyobb bellum ci-
vilere adna okot, mint a dogma. De mind a mellett 
ajánlja indítványának elfogadását. 

Baksay ez indítványa meglehetős derültséget oko-
zott a komoly zsinati atyák soraiban, midőn György 
Endre majdnem hasonló szellemben szóllalt fel. Ha elis-
merjük azt, hogy a gymnasium a tudós pályára készitő 
intézet: akkor a classicús nyelvekre kell fektetnünk a 
fősúlyt s ez esetben a német nyelvre semmi szükség. 
Viszont ha azon álláspontot foglaljuk el, a mit tegnap 
()reg János jelzett: akkor viszont a görög nyelvet töröl-
hetnénk. Ha a tantárgyak felett szavazásra kerülne a 
dolog, ő inkább a német nyelvet tenné nem kötelezővé. 
De mivel az országgyűlés azzá tehetné, nem akarná, 
hogy magunkat új törvényhozás szükségének tegyük ki. 
Mivel úgy is az országgyűlést illeti a kötelező tantár-
gyak megszabása s azt nem tudhatjuk, mit állapit meg : 
az egész §.-t mellőzhetnénk. 

Ujfalussy Miklós azon iskolából való, melyben a 
latin és görög nyelv volt az uralkodó. De mivel azóta 
sok progressió történt a nevelésben: azt hiszi, hogy 
előbb jutunk oda, hogy eltöröljük a görög és talan még 
az ennél is becsesebb latin nyelvet, mint a németet. 
Gyakran megbánni kénytelen tettét, a ki, míg módja volt 
benne, el nem sajátította a német nyelvet. Ugyanazért 
meghagyna a szöveget úgy a hogy van. 

Szavazat nélkül a szöveg elfogadtatott. 
A 125. ekként szövegeztetett: ,Rendkiviili tan-

targyak a zene, műveltebb népek élő nyelvei és a gyors-
írás.* 

A 132. §. a párhuzamos osztályok felállitasára 
vonatkozólag, Koncz Imre nem óhajtaná, hogy ha más 
vallású növendékek miatt válnék szükségessé azok állí-
tása : e miatt sajat hitsorsosainkra vettessék adó. Az 
izraelitak jószantukból egyetlenegy intézetet sem állítot-
tak. Olyanok mint a kakuk, mely ha kiköltette s kitap-
l.dtatta magat valamely más madárral: elrepül s lesz 
ismét az a mi volt: kakuk. Tehát ő a párhuzamos osz-
tály allitásának szükségessége alkalmával a más vallású-
akra mérsékelt adót vetne. Szavazas rendeltetvén a 
tanügyi bizottság által elfogadott eredeti szövegre, mivel 
ellene és mellette is egyenlő számmal szavaztak, Vay 
elnök arra adta szavazatát. 

A 136. szövege ekként állapíttatott meg , Pót-, 
esetleg felvételi vizsgát tartoznak tenni azon tanulók, a 
kik reáliskolából vagy polgári iskolából gymnásiumba 
akarnak átmenni. Ezen vizsgákért díj nem fizettetik.* 

A §. azon része, melyben a más gymnáziumból 
jöttek pótvizsga alá vethetéséről van szó : töröltetetett. 
Balogh Ferenc nem tartana célszerűnek, ha a nyilvános 
gymnásiumok bizonyitvanya bármely mas gymnázium 
részéről is kritika alá vétetnék. Az eltérés különben is 
nem annyira a tantargyak minőségében, hanem csakis 
mennyiségében lehet: ez pedig nem nagyon határozó. 
Különben is egységes tantervünk lesz : s akkor ily zak-
lató eljarasra nem lesz szükség. 

Szász Béla nem osztozik Balogh nézetében. A 
miniszter törvényjavaslatában is meg van az ily felül-
vizsgálás, azért pedig, mert vannak oly iskolák, a me-
lyek kisebb mérvű tudást követelnek. Az osztályt átug-
rani akarók ide menekülnek s miután megtették, vissza 
mennének eredeti helyökre, a hol nem ütik meg a tudás 
kellő fokát. Hogy gymnázíumainkat az ily vádaktól 
megmentse, fentartaná a §-t. 

Antal Gábor azért tartja a felülvizsgálást szüksé-
gesnek, mert nem egyféle tantárgyak taníttatnak min-
den iskola ugyanazon osztályában. Ha tudná a növen-
dék, hogy mit kell pótolnia, ha máshova akar menni : 
elkészülne. Igy pedig nem pótolván: tudása közt hézag 
marad s az uj helyen nem boldogul. Tehát didacticai 
szempontból kivánja a szöveg megtartását. A vizsga 
díjának szedetése az egyházkerületek belügye : azért tö-
röltetett. 

Ballagi kitétetni kivánja, hogy vizsgadíjat nem 
lehet szedni. 

Szóllottak még Révész Bálint, Parády Kálmán, 
Hegedűs László és Beöthy Zsigmond : mire szavazattal 
a Balogh Ferenc s Ballagi indítványa elfogadtatott s a 
fentebbi szövegben állapodtak meg. 

A középiskolák igazgatása és hatóságai című feje-
zetnek 148. §-aban az igazgatótanár tiszte csak általá-
nosságban mondatik el, a részletezés mellőztetett. 
Ezen szakasznál Dr. Öreg János azon indítványt ter-
jeszté elő, hogy mondassék ki, hogy az igazgató tanárt 
kik és mennyi időre választják. Ezen kérdésbe azonban 
nem bocsátkozott a zsinat, elégnek tartván, ha az egy-
házkerületek szabályrendelettel intézik el az ügyet. 

Az ülés végén György Endre nyújtott be egy in-
dítványt, melynek értelmében a konventet ideiglene-
sen azon jogkörrel ruházna fel, hogy ha az állam meg-
alkotandó középtanodai törvényjavaslataban a tanügyről 
e most megállapított törvény szövegétől eltérőleg intéz-
kednék, ahhoz a konvent a superintendentiak beleegye-
zésével hozzájárulásunkat eszközöltesse. 

Az országos törvény is körülbelől oly tárgyak felől 
intézkedik — úgymond — melyekről mi most intézked-
tünk. S mivel meglehet némileg eltérünk egymástól: az 
állam által hozott törvényhez csakugyan nekünk kell 
simulnunk. Ha a zsinat eloszlik s határozatai szentesit-
te tnek: a hozott törvényeket csak más zsinat módosít-
hatja. Az országos törvényben vannak oly §-ok, melyek 
delicat voltuknál fogva itt nem érintettek. Ilyen p. o. 
a suprema inspectió kérdése. Ilyen az államsegélyezés 
vagyis egyes tanároknak bizonyos szakokra az állam 
által való beállítása. Kell tehát gondoskodnunk arról, 
hogy ha az állam intézkedéseiből valamit át akar venni 
az egyház: azt valaki véghezvihesse. Ezért kérte, hogy 
a konvent bizassék meg erre. 

Nagy Péter elnök az indítvány kinyomatását s 
napirendre tűzését elrendelvén, az ülés eloszlott. 



Nov. 14. 
Elnökök b. Vay és Nagy Péter. A jegyzőkönyv 

felolvastatván hitelesíttetett. 
Következett a közoktatási törvényjavaslat negyedik, 

a , Főiskolákról* szólló fejezetének tárgyalása. 
A 159. §. a főiskolák meghatározását igy adja : 

S A főiskolák a gondolkodás fejlesztésére s a tudományok 
művelésére szolgáló és egyszersmind bizonyos életpá-
lyára tudományosan előkészítő intézetek." 

E meghatározásba Szentpétery Sámuel betoldatni 
kivánja, hogy az életpályákra ref. egyházunk érdekében 
előkészítő intézetek. Tegnap a madarakról vétetett— 
úgymond — példa; hadd vegyen ő a méhekről. A 
méhek munkásokból, királyi eledellel táplálván őket, 
királynőket tudnak nevelni. A mi növendékeink iskolá-
inkból kiléptükkor maradnak azok, a mik beléptükkor 
voltak. Azért ajánlja, hogy prot. érdekeink nagyobb 
szemmeltartása végett módosítása elfogadtassák. 

Beöthy, Ballagi, és Nagy Péter oly értelmű 
nyilatkozataira, hogy midőn a protestáns egyház főis-
kolákat állit, azt azért teszi, hogy azok az ő érdekében 
működjenek, s midőn ezek a tanügyet szolgálják : egyút-
tal az egyházat is szolgáljak : a Szentpétery módosítása 
elvettetett, s a szöveg megmaradt. 

A 164. §. t. bizottság ekként fogalmazta. A főiskola 
személyzetét képezik a) a rendes, b) rendkívüli tanárok. 

A 173. §.-ban, mivel a főiskola theologiai, bölcsé-
szeti, jogi szakokkal, s esetleg tanárképezdével is b i r : 

a bölcsészeti tanfolyam az eredeti szerkezetben 3 évre 
volt téve, ez Antal Gábor előadó szerént 4 évre teendő, 
mert a theologia, tanítóképző, sőt az államnál a bölcsé-
szet is négy évre van téve. 

Szász Béla főleg azért kivánja a négy évet, mert 
az allamnál a philosophiai doctoratus cursusa szintén 
négy év levén, ha mi három év alatt doctorisálunk, az 
allam nem fogja a mi doctorainkat az Övével egyenran-
gúaknak tekinteni. Különben is a philosophiai studium 
annyira felszaporodott, hogy 3 év alá nem szorítható: 
ennélfogva a tárgyilagos szükség is követeli a 4 évet. 

Feltétetvén a kérdés, a négy év elfogadtatott. 
A 177. §.-nál, mely azt mondja ki, hogy a tanár 

előadásában meggyőződését szabadon követheti : Szent-
pétery Sámuel a theologiai szakban a tanszabadság el-
vének némi megszorítását szerette volna kimondatni. 
Érzi, úgymond, felszólalásának rá nehezedő súlyát, de 
kénytelen ugy a maga mint sokak nevében kijelenteni, 
hogy a §.-t, ugy a hogy van, nem fogadhatja el. 
Hogy a philosophia tanarainak teljes szabadság adat ik: 
az rendén van ; hogy a jogásznak szabad kéz engedte-
tik : az helyes, mert az kötve van a törvény szabványai 
altal. A hol több theologiai tanar van, ott sem veszé-
lyes a tanszabadság, mert a liberális mellett ott van a 
dogmatikus is. De a hol a theologiának csak egy tanára 
van, s ha ez olyan, aki kétségbe von minden dogmát, 
megtámadja a bibliát: ezt helyeselni nem tudja. Nem vá-
dol senkit, de az ily eset bekövetkezhetésének lehetőségét 

megadja szegénységünk, mely nem engedi, hogy katedra 
mellé katedrát állítsunk. E pontra óhajtana fentartani az 
egyház korlátozási jogát, hogy a protestáns egyház hit-
elvei védve legyenek, hogy ne tanítsanak olyanokat, me-
lyek megbotránkoztatják a gyengéket. 

A tanszabadságnak a theologia terén is szüksé-
ges volta mellett lelkesen szónokolt az ósdi félénkség 
ellenében Ballagi Mór, mondván, hogy ő, mint volt 
theologiai tanár kénytelen a theologia becsületének vé-
delmére kelni. O a protestáns theologiát oly tudomány-
nak tartja, melynek nem kell félnie a tanszabadságtól. 
Ez az indítvány megbélyegezné a protestáns theologiát 
s annyi volna, mint ha kimondanék, hogy a theologia 
nem tudomány ; mert tudomány teljes szabadság nélkül 
nem lehető. A protestáns theologia pedig igazi tudo-
mány, ugy hogy aki abban hamis tanokat hirdet, maga 
magát öli meg. Ajánlja a szöveget. 

Dr. Kovács Ödön. A protestáns egyhazban soha 
sem volt törvény által megkötve a theologiai katedra. 
A fentartó testületek választásuk által korlátozhatják 
ezt. Válaszszanak olyan embert, a ki tudományos mun-
kálkodásával gondolkodás módjának jelét adta. Megtör-
ténhetik ugyan, hogy az ilyen később előbbeni elveit 
megtagadja : de az ilyen ellen fegyelmi eljárást kezd-
hetnek, mert elvét, a mire megválasztották, tagadta meg. 
Az ilyen megszorítás még a külföldi protestáns ortho-
doxia előtt is megbélyegezné a magyar ref. egyház 
közzsinatát. 

Balogh Ferenc a nyugtalankodó kedélyek meg 
nyugtatására szól. Ö a §-t elfogadja. Nem ebben rejlik 
a baj, s ha itt kitörölnék is a tanszabadságot, általános 
elvül ugy is kimondták már fentebb a i ő r . §-ban. A 
tanszabadság különben is merő fictió. Ha valaki p. o. 
a francia egyetemen az imperialismust hirdetné : azt a 
kormány menten elcsapná. Minden testületnek feladata, 
hogy saját álláspontját védelmezze. Ott van Genf pél-
dája, hol az allami egyetem a mikor megtámadta a 
prot. kálvini i rányt : annak ellensúlyozására azonnal 
állítottak orthodox irányú theol. seminariumot. Miután 
benne van az alkotmánytörvényben, hogy prot. egyhá-
zunk hitelvei érintetlenül hagyatnak, és a zsinat hatás-
körébe a jus reformandit is bele tettük : intézkedhetünk 
e tekintetben, ha elérkezik rá az alkalmatos idő. De . 
lealázná a tanárt is az ily megszorítás. Különben is a 
tanár egyéni véleményével mindig szembe állitható az 
egyházi közvélemény. Mihelyt kifejezi az egyház, hogy 
ez vagy ama tanár előadása iránt a bizalom elveszett : 
annak állása megrendült s tarthatatlanná lett Ajánlja a 
szöveg elfogadását. 

Horvá th Mihály : tagadhatatlan ugyan, hogy van-
nak oly tanintézetek, hol nem az egyház szempontja 
szerint taníttatik a dogmatika, de mivel a püspökről 
szólló fejezetben ki van mondva, hogy a tanításra fel-
ügyelni kötelessége, ez őt megnyugtatván, elfogadja 
a §-t. 

Ezen beszédek után a zsinat meghagyta a §-t. 



A 18 I. § nál Szász Béla a főiskolai tanács tagjai 
közé prorektorokat s prodékanokat is kiván fölvétetni, 
hogy a mult évi rektor részt vévén a tanácsban, meg-
maradjon a continuitás az igazgatásban. 

Antal Gábor azon felvilágosítására, hogy a mi 
faiskoláink nem járnak oly nagy apparatussal, mint az 
egyetem s a tanaroknak ugy is fele részt vesz a tanács-
ban s ezzel a continuitás biztosítva van : a javaslat elvet-
tetett. 

A 186. § ból, mely a konventről, mint a legfőbb 
iskolai hatóságról szól s minden iskolára egyáltalán 
kihat a működése, a tanügyi bizottság javaslata szerint 
kül ön fejezetet alkottak s igy ez tétetett 5-dik részszé, a 
mostani 5. rész pedig 6-ikká tétetett. 

Antal Gábor előadó : A bizottsághoz egy javaslat 
tétetett át a tanárképesités tárgyában. Mivel a tanár-
képezde felállítását a zsinat a konventhez utasította, 
majd ott lehetvén e javaslattal is foglalkozni : ugyan-
azért a javaslatot tisztelettel vissza teszi a ház asz-
talára. 

Dobos János készakarva nem szólt az egész köz-
oktatási szervezethez, mert az irodalom terén kimutatta, 
hogy ez a szervezet semmit sem ér. Azért nem szólt, 
mert ha minden helynél fel akart volna szóllalni, a 
melybe lelke bele ütközött : egész órai időt egymaga 
vett volna igénybe. De most felszólal, hogy salvalja lelki 
meggyőződését : elolvasva a szervezetet, meg van győ-
ződve az egész javaslat, most már törvény hiábavalósá-
gáról. Ez a mint van fenn nem maradhat, hanem ős-
bűne miatt okvetlenül elpusztul. 

Molnár Béla ezen szervezetben csak oly intézete-
ket lat, amelyek főiskoláinkban eddig is meg voltak. 
De nincs szó oly intézetről, mely a prot. egyház köz-
óhaja s ez az egyetem-, vagy ha ez nem állitathatnék 
fel : a tanárképezdéről. Mi képezzük a magyarság zö-
mét : ennélfogva egy magyar protestáns egyetem fel-
allitasa nemzeti szükségletnek felelne meg. Kivanná te-
hát, hogy a törvény ugy terjesztessék szentesítés alá, 
hogy ha módunkban lesz : egyetemet is állíthassunk. 
Azt azonban hangsúlyozza, hogy nekünk prot. tanár-
képezdét már most szükség felállítanunk. Méltóztassék 
tehát a zsinatnak intézkedni az iránt, hogy valamely főis-
kolánál, talán a kerületek meghallgatásaval protestáns 
tanárképezde allittassék fel. 

Tó th Sámuel bizottság kiküldését javasolja, mely 
rostálná meg, hogy mit tehetne e tárgyban a zsinat. 

Révész Balint: A tiszántúli egyházkerület pendítette 
meg legelőször az egyetem eszméjét, s ezt legelsőbben 
a dunántúli kerület karolta fel. Sőt a többi egyházke-
rületeket is felhívta bizottságok kiküldésére, melyek ez 
ugy felett tanácskoznának. A tavaszi egyházkerületi 
közgyűlésekre mar tervezet s költségvetés is adatott be 
úgy az egyetem-, mint tanárképezdére. A közoktatási 
törvény kifogja mondani, hogy senki oklevél nélkül ta-
nar nem lehet, gondoskodnunk kell tehát oly intézet 
létesítéséről, a hol tanaraink képesittessenek. Méltóztas-

sék tehát egy oly bizottságot küldeni ki, mely e tárgy-
ban véleményt adjon s javaslatai még a zsinat folyama 
alatt beterjessze. Tegyük ez ügyet tanácskozás tárgyává, 
mert ez létkérdés ránk nézve. Az egyetemek most 
inkább kath. színezetűek mint államiak, tehát gondos-
kodnunk kell nekünk is arról, hogy sajat céljainknak 
megfelelő egyetemünk legyen. Ha most nincs is pén-
zünk, azért nem kell levennünk a napirendről ezt a tár-
gyat. Gyűjtsünk, hogy annak idején létesíthessünk. 

A bizottság kiküldését elfogadta a zsinat s min-
den egyházkerületekből a püspökök és főgondnokok 
mellé még két tag választását rendelte el. 

Bevégződvén az iskolai szabalyzat tárgyalása, kö-
vetkezett az egyházi hiróság és törvénykezési rendtartás 
feletti vita. 

Az általános tárgyalás megkezdésekor Kovács 
Karoly a bizottsági munkalattal szemben külön javasla-
tot nyújtott be, minthogy őt az ki nem elégítette. Ha 
az ő javaslata el nem fogadtatnék is, hadd legyen meg, 
úgymond, az iratok között. 

Kovács Károly javaslata felolvastatván, Fejes Ist-
ván ezt kivánja az általanos tárgyalás alapjául elfogad-
tatni, mert egyszeri hallásra is ugy találta, hogy a bizott-
ságénál egyszerűbb s nem csak a fegyelmi, hanem a 
dologi ügyekre is kiterjeszkedik. Szeretné, ha kinyo-
mattatnék, hogy összehasonlittathatnék a bizottságéval 
s a kettőből egyesíthetnénk egy minden igényeknek 
megfelelő szerkezetet. 

Nagy Péter elnök azt hiszi, hogy a bizottság ja-
vaslata már elfogadtatván az átalános tárgyalás alapjául, 
egyenesen arra kellene áttérni. 

Körmendy az mondja, hogy Kovács az általános 
tárgyalás megkezdésekor, még mielőtt a bizottságé 
felett hataroztak volna, adta be javaslatát, és igy még 
eldöntésre var, hogy a kettő közül melyik fogadtatik el. 
Ugy látja, hogy a zsinat az időt kiméli, de ha e szem-
pontból mindent elfogadunk, a mi elénk adatik ; akkor 
kár ily költséges zsinatot tartanunk. O tehát a költség-
kímélés dacára elmondja véleményét. Nekünk nemcsak 
fegyelmi eljárási szabalyokra van szükségünk, hanem a 
dologi peres ügyek elintézésére is. A jogászok azt mond-
jak, hogy ez a biróságok dolga, ehhez az egyháznak 
nincs joga. De ha eddig évszázadok óta volt, ezutánra 
is van jogunk hozzá. Különben is, ha a mi consistori-
umainkon előfordulni szokott csekély értékű dologi pe-
reket biróságok, ügyvédek elé utaljuk, nemcsak tetemes 
költséget okozunk a feleknek, hanem ferde helyzetbe 
juttatjuk őket, mert a biróságok a mi egyházi viszonyain-
kat nem ismerik. A kérdés csak az : akarja-e a zsinat, 
hogy egyházi törvényszékeink azután is intézkedjenek 
dologi peres ügyekben ! Ha akarja, s ha azon nézetben 
van, mint a jogászok, hogy fegyelmi s anyagi perek 
együttes szabalyzatba nem szoríthatók : készíttessék két 
szabályzat a fegyelmi és dologi perekre külön-külön. 
Elfogadja a bizottság munkálatát, de csak azon feltétel-



lel, hogy a fegyelmi eljárás mellé az anyagi peres 
ügyekre uj szabályzatot dolgozzanak bele. 

Vay b. elnök: A konvent elfogadta, hogy a dologi 
perek fegyelmi perlekedési szabályoktól elválasztassanak. 
Megtörténhetnék, hogy a mi törvényeink az államéival 
összeütköznének. Törvényeinket szentesítés alá kellvén 
terjesztenünk, a status nem tűrné, hogy mi status in 
statu-t alkossunk. 

Lengye l Imre. Ez a vita felesleges, mert a bizott-
ság munkálatát általános tárgyalás alapjául elfogadtuk. 
Kovács javaslatát csak ugy tárgyalhatnék, ha az elfo-
gadást meg nem történtnek tekintenők. Többször is fel-
áldoztuk már a formát a lényegnek : de most erre nincs 
szükség, mert, mint Vay elnök monda, a dologi pereket 
ugy sem intézhetnék el a polgári törvényhozás ellenére. 
Nekünk különben is inkább csak fegyelmi törvényekre 
van szükségünk. 

Nagy Péter elnök újból felteszi a kérdést, elfo-
gadja-e a zsinat a bizottság munkálatát az altalános 
tárgyalás alapjául, s midőn az elfogadás megtörtént, 
Ritóok Zsigmond jegyző olvasta az i-ő §.-t, mely igy 
hangzik: 

„Az egyházi bíráskodást gyakorolják: 
I Az egyházközségi, II. egyházmegyei, III. egyház-

kerületi, IV. egyetemes konventi biróság/ ' 
Erre felszólal Konc Imre a konventi biróság ellen, 

minthogy azzal sértve látja a zsinat-presbyteri elvet. A 
zsinati képviselőket ugyanis a presbyteriumok választják, 
mig a konventi bíróságot maga a konvent. Továbbá a 
superintendentiáktól venné el ez uj intézmény azokat a 
jogokat, a melyekkel eddig azok bírtak. Azonfelül ve-
szélyesnek is látja, mert csak a perlekedési viszketeget 
neveli. Igaz ugyan, hogy két ellenkező itélet alkalmával 
felebbezhetők ugyan hozzá az ügyek, de tapasztalatból 
tudja, hogy az egyházmegye és e. kerület többnyire el-
lenkezőleg Ítélnek. Ekként többnyire minden ügy felke-
rülne hozzá, s e miatt költséges intézménynyé nőné ki 
magát, mivel az ügyek elintézése sok időt venne igénybe. 
A népet pedig ily költséges intézményre való adózás-
sal terhelnünk nem lehet. Ez okból a konventi bíróságot 
elvetendőnek véli. 

Molnár Béla : A konventi bizottságot ez intézmény 
létesítésére a közóhaj vezette. De meg szükséges is, mert 
két ellenkező itélet soha meg nem nyugtató s már e 
miatt is fel kellett állítani e harmadfokú bíróságot. 

Kántor Sámuel is azt hitte, hogy a konvent csak 
közigazgatási dolgokkal bizatik meg. Ha most bírásko-
dással is megbízzuk, mi marad akkor a superintenden-
tiáknak. 

Véghely Dezső az egyháznál előforduló rendetlen-
ségek okát abban találja, mert nem volt eddig oly szer-
vezett hatóság, mely az egyház ügyeinek egyöntetű ve-
zetésére lett volna hivatva. Ilyen lesz ezután a konvent. 
Konc is nyilván a konvent elé vinné az oly ügyeket, 
melyeket az e. kerület nem a közhangulat szerént itélt 
el, vagy a superintendensek feletti bíráskodást szintén 

inkább a konventre bizná, mint az e. kerületre (Konc 
közbeszól: nem bizná! Véghely azt mondja erre, saj-
nálja, mert ez arra mutat, hogy Konc a törvényes rend-
nek még sem oly barátja, a milyennek vallja magát.) 
Az elnevezésekre azonban módosítást ajánl, a mennyi-
ben ő az eddig szokásos elnevezéseket tartaná meg t. 
i. a 3 első fokon tanácsnak s nem bíróságnak nevezné. 

Molnár Béla : A bízottság az elnevezést az egyön-
tetűség kedveért állapította igy m e g ; továbbá azért, 
hogy megfeleljen a név a dolognak. Birói eljárást ugyanis 
csak biró gyakorolhat. 

Konc I. személyes kérdésben emel szót. Ő szintén 
óhajtja megvédeni a rendet, de óhajtja megvédeni az 
egyházmegyék jogát is. Azért lesz rend, ha az esperes 
felett az egyházmegye bíráskodik is. 

Lengye l Imre : Az egyházi téren is csak emberek-
kel találkozunk, akik nem tökéletesek. Ha mi nem tűz-
nénk ki főbb embereink fegyelmi bíróságául a konven-
tet ép ugy mint a polgári főbb tisztviselőknek ki van 
tűzve fegyelmi bírósága, hiányos lenne konventünk. A 
konventi biróság elfogadását ajánlja. 

Szász Domokos is elfogadja, mert nem lát benne 
centralisáló tendentiakat. Meggyőznek erről a konventi 
biróság elé utalt ügyek. Vannak, a kik azt hiszik, hogy 
püspök és főgondnok felett Ítélni nem fog kelleni. De 
hisz most is oly superintendentia kebelében vagyunk, 
hol a múltban éles per folyt le a püspök ellen. A püs-
pökök felettünk állanak : illő hogy a superintendentia 
felett alló hatóság ítéljen felettük. Csodálkozik, hogy 
épen esperes tiltakozik az ellen, hogy ne legyen kihez 
appellálniok, ha a superintendentia nem Ítélne helyesen 
fölöttök. Epen az esperesek érdekében állónak tartja, 
hogy jogaikat, hiröket, nevöket még egy második fórum 
előtt is védelmezhessék. Sőt a jogszolgáltatás fogalmá-
val is egyedül ez egyezik. Mert ha csak két fórum itél 
s az első biróság Ítéletét megsemmisíti a második, saját-
képen csak egy biróság itélt az ügyben. Adjuk meg ta-
nárainknak, papjainknak stb., hogy ügyöket egy elfogu-
latlan biróság elé fölebbezhessék. 

Hegedűs elfogadja a konventi bíróságot, mert 
eddig is volt és pedig az egész egyházat érdeklő pe-
rekben. 

Dobos szerént ha azt mondanók ki, hogy a kon-
ventnek bírósági joga nincs, olyat mondanánk ki, a mit 
kivinni nincs hatalmunkban, mert eddig is volt bírósági 
joga, meg kell adnunk ezutánra is. 

Kovács Albert Véghely módositványát nem fo-
gadja el, mert a biróság itél, a magyar nyelv termé-
szete szerént a tanács tanácsot ád. A szövegre szavaz. 

FeUétetvén a kérdés, elfogadja-e a zsinat a szö-
veget : elfogadtatott. A következő §-ok a 13-ikig szót 
nem érdemlő módosításokkal elfogadtattak. 

Béky Sámuel azért szóllalt fel, hogy egyenlőtlen 
számú bírák levén megállapítva és mivel nincs kitéve, 
mennyi legyen az egyházi s a világi t a g : ez összeüt-
közésre vezetne. Meg kivanja itt is tartatni a paritast. 



Kovács Albert szerént nem ugy értendő a pari-
tás, mint Béky érti. A paritás csak a választásnál kí-
vántatik, de hogy egyenlően legyenek jelen az ítélet-
hozatalnál egyházi és világi tanácsbirák : arra nem te-
kintenek soha. Itt a zsinaton sem tettük. 

A 10. §-nál Dr. Öreg János emelt szót az egyhá-
zak által fenntartott középtanodák tanárai érdekében. 
Azt óhajtaná, hogy azok fegyelmi ügyeit is első fokon 
az egyházkerület s felső fokon a konvent ítélné el. Ha 
már nem lehetnek fizetés dolgában egyenlők szeren-
csésebb viszonyok közt élő egyházkerületi közép s felső 
tanodákban működő pályatársaikkal, legyenek legalább 
bíróságaik tekintetében egyenlők. 

A gyűlés már már elfogadta az indítványt, mi-
dőn Körmendy, főleg pedig Ballagi azon kijelentésére, 
hogy fegyelmi ügyekben kiváltságot a tanárok részére 
nem kíván s ha nem derogál a papnak, hogy az egy-
házmegye Ítéljen felette, a tanárnak sem derogálhat : 
Dr. Öreg indítványa elvettetett. 

Novemb. 15. d. e. 10 óra 
Elnökök b. Vay és Nagy Péter. Mult ülés jegyző-

könyve felolvastatván, hitelesíttetett. 
Tó th Sámuel jegyző az elnökség megbízásából 

ajánlja az egyetemügyi bizottságba a következő ta-
gokat : 

Az erdélyi egyházkerületből Gáspár János fő-
gondnokhelyettes, Kovács Ödön és Szász Béla, a du-
namelléki e. k.-ből Vizsolyi Gusztáv és Kovács Albert, 
a tiszántúli e. k.-ből Hegedűs László és Szinyei Ger-
zson, a dunántúli e. k.-ből Molnár Béla és Antal Gábor 
urakat. 

Tó th Sámuel indítványozza, hogy a tanárok és 
tanítókra vonatkozó kanonok kidolgozásával bizassék 
meg a lelkészválasztási szabályzat készítő bizottság. 
Eltogadtatott. 

Folytattatván a törvénykezési rendtartás, a 13-ik 
§-nál Csider Károly némi módosítást adott be, mely-
nek következtében a szöveg igy állapíttatott meg. 

Az egyházkerületi biróság rendszerént csak két 
fokon bíráskodik; mint első fokú törvényszék itél a 
püspök és e. kerületi főgondnok kivételével az espe-
sek, mint ilyenek és egyházmegyei gondnokok stb. 
ügyeiben. 

Molnár Béla helyesli a mint ilyenek beszúrását. 
Természetes, hogy mint esperesről levén róluk szó, csak 
mint esperesek tartozhatnak e biróság alá. 

Lengyel Imre jobb szeretné, ha az esperes papi 
minőségben elkövetett hibaért is az egyházkerület ha-
tósága alá tartoznék. Hogy Ítéljen felette az az egyház-
megye, melynek ő az elnöke ? 

Ráday Gr. szerént még ha a püspök követ is el 
mint pap hibát: az is az egyházmegye elé tartozik. 

Szavazattal Csider indítványát elfogadtak. 
A konventi bíróságról szóló 21. §-nál, mely azt 

mondja, hogy ,Rendkivülileg pedig még harmad fokon 

is itél azon felebbezhető ügyekben, melyekben az e. 
megyei és e. kerületi bíróságok ítélete nem egybehangzó : 
Fe jes István szóllalt fel, azt mondván, hogy ezzel a 
konvent jogköre veszedelmesen túl terjesztetik. Sőt az 
anyagi viszonyokra nézve a konventi biróság oly testü-
letté nőné ki magát, melynek nem volna elég évenként 
egyszeri ülés, hanem permanens üléseket kellene tartania. 

Nehogy perviszketegből minden ügy felvitessék a 
konvent elé, szükségesnek látna, hogy befejeztessenek 
azok az egyházkerületeken. Különben is nekünk nem a 
perlekedési vágyat, hanem a felsőbb hatóságok iránti 
tiszteletet kell fejlesztenünk. 

Molnár Béla : Épen azért terjeszti csak az egybe 
nem hangzó itéletű pereket a bizottság a konvent elé, 
hogy a perviszketeget korlátozza. De az oly pereket, 
melyek kenyér- s becsületvesztést vonnak magok után, 
megnyugtatás végett ily esetben szükséges egy harmad-
fokú biróság elé terjeszteni. 

Ritoók szerént ha két ellenkező Ítélet van, akkor 
tulajdonkép csak egy ítéletről lehet szó, mert az egyik a 
másikat lerontja. Csak a másodfokú ítélet indokaiból 
látják be a felek, hogy ily indokok is vannak s csak 
ugy tudnak azok ellen védekezni. Es mivel jogkörén 
nem mehet túl a biróság, mert teendői meg vannak 

' szabva, elfogadja a szöveget. 
Fejes : A harmadfokú biróság csak itt a zsinaton 

terveztetett. A konventi munkálatban épen azok, a kik 
most ezt védelmezik: u. m. Molnár Béla, Beöthy Zsig-
mond, Ritoók Zsigmond, két fokú bíróságot inditva-
nyoztak. 

Szavazattal a megtámadott cikkely elfogadtatik. 
Vályi János a 21. § hoz oda kívánná tétetni, hogy 

jogérvényes ítélet hozatalára az elnökkel együtt kilenc 
biró jelenléte szükséges. Ez indítványt elfogadtak. 

A 22. §. után Ritoók Zsigmond egy uj szakaszt 
kiván becikkelyeztetni: „Kötelezettségük, sőt jogositva 
vannak a lelkészek a hatóságuk alatt álló egyházi tiszt-
viselőket és hivatalnokokat, meg szolgakat fegyelmi eljá-
rás nélkül meginteni és rendre utasítani; s ezen megintés 
és rendreutasitás ellen felebbezes nem használható.* 

Csider Károly szűknek tartja e § -t a fegyelmi ügyek 
tárgyalására. Eddig a kisebbrendű, csak dorgálással 
fenyített ügyeket a canonica visitatió intézte el, a na-
gyobb, hivatalvesztéssel jaró ügyek a tractuale consis-
torium elé tartoztak. Most, habár codifikáljuk is a tör-
vényt, az itélő hatóságok azért ugyanazok maradnak, 
jóllehet az általok végezhető ügyek szorosabban körvo-
naloztatnak. De mind a mellett nem foszthatjuk meg 
őket eddig gyakorlott discretionalis jogaikról. Óhajtaná 
kimondatni, hogy kik vannak még az elsoroltakon kivül, 
a kik dorgálást vagy más fegyelmi eljárást gyakorol-
hatnak. 

Talán legjobban kifejezi nézetét az a szöveg, me-
lyet ő uj §-ul felvétetni akar. Felolvassa meglehetősen 
hosszadalmas módositványát. 

Ráday Gedeonnak is van e szakaszhoz módosít-



ványa. Közel áll ahhoz, a mit Csider indítványoz. A 
jogügyi bizottság fogalmazványa egy kissé szükkörű. 
Olvassa módositványát. 

Beöthy Zsigmond Ráday indítványában nem lát 
oly fontos dolgot, a miért a már elfogadott szakaszt 
felforgatnunk kellene. A Csider indítványában sok jó 
van, de kérdés, szükséges-e mind beigtatnunk, a mi ab-
ban a pap-, az esperes- s a superintendensről mondatik. 
Ugy vette észre, hogy ezek csak utasítások, a melyek 
röviden ki vannak fejezve a szerkezetben. A mi még 
ehhez szükséges, az a Ritoók indítványában benne foglal-
tatik. O tehát erre szavaz 

Ritoók Zsigmond Csider indítványára azt mondja, 
hogy a dorgálás jogát testületre ruházni nem lehet. Egy 
ember szerezhet magának meggyőződést a felett, a mi 
felett dorgálást kell kimondania, de testület csak előze-
tes vizsgálat nyomán mondhat dorgálást. A vizsgálat 
pedig csak fenyítő eljárás alapjan indítható. A mit a 
pap, esperes, püspök discretionalis jogáról mond Csider, 
az az ő inditványaban is benn foglaltatik. Ezt nem ad-
hatni meg mindenkinek, mert a dorgálás, feddés oly 
büntetés, melyet az érzékeny ember iooo forintokkal 
váltana meg. A dorgálás joga tehát csak megbízható 
egyénnek adható. 

A mi a békebiró-féle intézmény behozatalát illeti, 
ezt csak ugy lehetne a rendszer felforgatása nélkül be-
hozni, ha megmondanók, ki, mit, mily mértékben ítél-
het el, a mi az indítványban nem foglaltatik. A maga 
indítványát ajánlja, mely a jogügyi bizottság szövegezése. 

Szavazás rendeltetvén el sorban a Ráday, Csider 
és Ritoók indítványaira, a két első elvettetvén, a Ritoók 
Zsigmondé fogadtatott el. 

A tárgyalás folytatása előtt felszóltál Ritoók, be-
jelentvén, hogy az a bizottság, mely a fegyelmi esetek 
összeszedésére s egy §-ba szerkesztésére kiküldetett, 
munkálatával elkészült. Kéri, hogy kinyomassék s napi-
rendre tűzessék. Kinyomatása elrendeltetett. 

Körmendy Sándor is felszóllal s a konventi mun-
kálatból bizonyította, hogy a pereskérdések egyházi bíró-
ság által való eldöntésének jogáról nem tett le a kon-
venti bízottság, sőt e régi joghoz ezentúl is ragaszkodni 
kiván. E tárgyban többek által aláirt indítványt nyújt 
be, mely szintén kinyomatni rendeltetett. 

Folytattatván a tárgyalás a 33. §.-nál, mely igy 
szól: „Az elnök a hozzá érkezett panasz, hivatalos 
megkeresés, vagy a nyilatkozat alapján, a vizsgálat el-
rendelése fölött határoz ; s ha vizsgálatot lát szükséges-
nek, a vizsgálatra a bíróság kebeléből egy egyházi és 
egy világi tagot küld ki<( — nagy vita támadt, melyben 
igen élénk részt vettek többen. Kovács Albert in-
dította meg a következő beszédével : „Nem minden ag-
godalom nélkül szollal fel, mert módositványa oly irányt 
képvisel, a mely ellen eddig a közvélemény hangosan 
szóllalt fel. A formákat érti, pedig a formák az igazság 
kiderítésének eszközei. A perrendtartás formái olyanok, 
hogy méltók arra, hogy egyházi szerkezetünkben át-

ültettessenek. Vannak a jogszolgáltatásnak oly formai, 
melyek minden fejlettebb jogviszonyok közt életbe lép-
tettettek, ilyen a többek közt az is hogy senki teljesen 
be nem bizonyított bűntényért el ne ítéltessék. 

Ha a biró előtt bizonyítom valamivel ártatlansá-
gomat, de az azt kielégítőnek nem találja, ekkor ellenem 
újabb nyomozást indít meg : ez már magában meggya-
lázó. Kell tehát oly jogorvoslatot keresnünk, mely ez el-
len biztosítja a feleket. Felszóllalásának alapja az, hogy 
vádhatározat kimondása ellen a vádlott felebbezési jog-
gal bírjon. E vádhatározat kimondásának joga az espe-
rest illeti, de ez ellen legyen felebbezési jog a püspök-
höz s csak ha ez elfogadná: akkor mondatnék ki a 
vádhatározat s indíttatnék meg a vizsgálat. Indítványozza 
tehát, hogy a fentebbi §-ban a hivatalos megkeresés 
után ez tétessék »és a panaszlottnak erre tett nyilatko-
zata utána s a §. végére ez : „ A vádhatározat ellen 3 
nap alatt felebbezéssel lehet élni, melynek elbírálása 2-od 
fokú birósáy elnökésére bizatik 

A vádalá helyezés fontos következményeket von 
maga után t. i. a hivatalból való felfüggesztést s a he-
lyettes fizetését. A jogszolgáltatásnak első kelléke, hogy 
gyors legyen, de még fontosabb, hogy jó és igaz legyen. 
Utolsó indoka az, hogy az erdélyi egyházkerület eljá-
rása hasonló ahhoz, mint a mit ő proponál. 

Molnár Bélának mint előadónak kötelessége a 
konventi munkalatot védeni. Abban eredetileg benne 
volt, a mit Kovács Albert indítványoz, de a bizottság 
elvetette azon indokból, hogy nem szükséges a formák-
hoz szorosan ragaszkodnunk. Helyesli Kovács Albert 
indítványát s elfogadja. 

Beöthy Zsigmond : iia valaki jobbat ajánl, mint a 
jogügyi bizottság, azt ők elfogadják. Igy tesz Kovács 
Albert indítványával is. Benne volt az eredeti munká-
latban, de az egyszerűség miatt kitörölték. H a , bíró-
ság határoz a vád alá helyezés fölött : az ellen nincs 
appelláta. De hogy ember kezébe tesszük le a vizsgálat 
elrendelési jogát : akkor a meghurcoltatás ellen a feleb-
bezésben kell garantiát keresnünk. 

Gr. Ráday szintén elfogadja K. A. indítványát. A 
bizottság ugy vélekedett, hogy a fegyelmi ügyeknél leg-
jobb, ha minél hamarabb véget érnek : ezért találta ki 
a szövegben előadott módot, nehogy esztendőkig elhú-
zódjék az ügy. Azonban mivel K. A. indítványában a 
visszaélések ellen garantiát lát, hozzá járul. 

Ujfalussy Miklós a szövegre szavaz, mert a vád-
alá helyezésben nem meghurcoltatást lát, hanem purifi-
catiót. Erősebb gyanúnak tesszük ki az embert, ha az 
mondatik ki róla, hogy a ráhalmazott vád meg nem 
vizsgáltatik. 

Horváth Mihály a §. ellen szól, mivel az esperes 
vállaira nagy felelősségi terhet ró. 

Lengye l Imre a szövegre szavaz, mert a vizsgá-
lat még nem megbélyegző s a gyors eljárás üdvösebb, 
mint a huzavona. Csak azt kívánná hozzá tétetni, hogy 
elnöktársával is közölje s ha annak véleménye ís meg-



egyez az övével: akkor rendelje el felebbezés nélkül a 
vizsgálatot. 

V e s z p r é m y Gáspár a K. A. indítványára szavaz, de 
megcsoibitva látja a gyűlések jogát. Oda kivánja té-
tetni, hogy a vizsgálatot elrendelheti a presbyterium, 
az egyházmegyei, a kerületi gyűlés, 

Te leky Péter a szöveget tartja meg ; Benkő Já-
nos az erdélyi eljárást dicséri. Ritóok Zsigmond azt 
mondja, hogy a bizottság a tárgyalás alkalmával a tör-
vényes eljárási gyakorlatot védte, de azt keresztül nem 
vihette. A bírósági gyakorlat abból áll, hogy forog-e 
fenn fegyelmi eset vagy nem s elrendelheti ahhoz ké-
pest a vizsgálatot. A vizsgálatot nem tartja megbélyeg-
zőnek. De ha elrendelheti az elnök: be is szüntetheti ; 
arra is joga van. Ez pedig egy ember kezébe nem ad-
ható. A lényeg nem a gyorsaság, hanem az igazság. 
A mivel egy harmadik ember meg van bélyegezve : az 
justizmord. Kovács Albert indítványát elfogadja, csak azt 
kéri, hogy ne elnök, hanem elnökség tétessék s ezzel 
eloszlattatik Horváth Mihály aggálya is. Továbbá, hogy 
ne a vizsgálat, hanem a ráhozott határozat (tehát ugy 
az elrendelő, mint a megszüntető határozás) ellen lehes-
sen beadni felebbezést. 

Kun Bertalan Ritóok módositványára szavaz. 
Szász Domokos Kovács Alberthez csatlakozik. A 

szöveg az esperesnek oly rendkívüli hatalmat ad, mely 
visszaélésre ad alkalmat. Benne van, hogy ha szüksé-
gét látja a vizgálatnak : elrendeli s ha nem látja, nem 
rendeli el. Tegyük fel, hogy oly pap ellen lépnek fel 
alapos váddal hívei, a ki az esperesnek jó barátja : ak-
kor nem rendeli el a vizsgálatot. Utat kell tehát en-
gedni azoknak, akik az esperes önkénye ellen ily eset-
ben felebbezéssel élni akarnak. 

Véghe ly Dezső Ritóok felfogását osztja, de mivel 
az megmenthető azzal, a mit Kovács Albert proponált, 
annak indítványát elfogadja. A fegyelmi eljárás kétélű 
fegyver, mert sértheti az egyént. Most nagyon elterjedt 
a gyanúsítás, divat minden hivatalban levő egyént le-
rántani. Mondták, hogy speciális barátság kedvéért 
megakaszthatja az esperes a baratja ellen kért vizsgá-
latot : ugyanazért ennek megakadályozása végett a K. A. 
indítványának elfogadtatását kéri. 

Kovács Albert zárszavával élve azt mondja, hogy 
minden ellenindítvány ellen fentartja ugyan a magáét, 
de Ritoókét elfogadja, hogy ne a ,vizsgálat ellen*, ha-
nem e helyett a tvégzés elten* tétessék. 

Szavazásra tűzetvén ki az indítvány, a Kovács 
Alberté Ritóók módosításával elfogadtatott. 

Az 52 §-hoz Csider Károly következő toldaléka 
fogadtatott el. A bíróságok az általuk hozott érdemleges 
ítéletet az illető egyházi vagy iskolai hatóságoknak 
megküldeni tartoznak, jólehet azt Molnár Béla, mivel 
a feleknek úgy is megkiildetik, feleslegesnek tartotta. 

Még csak a 64. §-nál volt némi vita, melyben ar-
ról van szó, hogy a hivatalától felfüggesztett tanítónak 

helyettesítése által okozott költségeit ki állapítsa és té-
rítse meg. A szövegben az van, hogy közigazgatási uton 
intéztetik el, de erre Véghely azt mondja, végzés 
kell s ki hozza ezt a végzést 1 Beöthy azt mondja 
erre, hogy a közigazgatási bizottság hozza meg a végzést, 
de annak végrehajtása polgári perre utasítandó. 

Ballagi nemcsak a helyettesítési költségeket ki-
vánja ártatlannak nyilvánítás esetén megtéríttetni, hanem 
mind azokat a kiadásokat is, a melyeket a méltatlanul 
meghurcolt tanitó szenvedett. 

Szóltak még a dologhoz Véghely , Lengye l Imre 
Antal Gábor, Ráday és Kovács Albert, ki módositványt 
is nyújtott be. Szavazás rendeltetvén el : a Kovács Al-
bert következő módositványát fogadták el : 

»A mennyiben a felfüggesztés helyettesítés szük-
ségét vonta maga után s a helyettesítés folytán költségek 
okoztattak : azok megállapítása és megtérítése felől a bi-
zottság külön végzés által intézkedik*. 

November 16. 
Elnökök b. Vay és Nagy Péter. Jegyzőkönyv fel-

olvastatván : hitelesíttetett. 
A napirend első tárgya : az alkotmánytervezet má-

sodszori olvasása, s a lelkészválasztási szabályzat. 
Ennek megkezdése előtt Lükő Géza a megbizó 

levelek hátiratoztatását s visszaadatását kéri. 
T ó t h Sámuel jegyző olvassa az elfogadott alkot-

mánytervezetet. Ennek bevégződése után következnék 
| a lelkészválasztási szabályzat tárgyalása, de mielőtt hozzá 

fogtak volna, Körmendy Sándor kérvényt nyújt be a lel-
készi fizetések minimumának megállapítása s a természet-
beli szolgálmányok megváltatása iránt. Kéri, hogy ez a 
választási törvény előtt tárgyaltassék. 

Vay elnök : A konventnek szivén feküdt a lelkészi 
fizetések szabályozása, a mi kitűnik abból, hogy ez ügyet 
az egyházkerületekhez utasította. 

Sípos Pál mivel néhol az egyházmegyék intézked-
nek, e tárgyban azt óhajtaná kimondatni, hogy a lelké-
szi fizetések minimumának megállapítása az e. kerületek, 
illetőleg egyházmegyék jogkörébe tartozik. 

Hosszas vita fejlődött ki ezután a kérdés felett, ki 
a kerületet, ki az egyházmegyét védte. 

Körmendy azt mondja, hogy a kérvény célja el-
éretett, mihelyt a zsinat utasítja a kerületeket ez ügyek 
elintézésére. 

Dobos nem barátja az e. kerületek jogköre meg-
csonkításának. Különben is e kényes ügyet jobban el-
intézheti az egyházkerület, mint az e. megye. 

Kiss Áron szerént a megyékben a megélhetési 
viszonyok nagyon különbözők : azért a minimum meg-
szabásai a megyékre bizná. 

Ballagi is ugy vélekedik, hogy más megélhetési 
viszonyok levén pl. Máramarosban mint Pestmegyében : 
az e. megyékre kellene hizni ez ügyet. Mert ha nagy 
területre tekintve állapítjuk meg a minimumot, semmi 
célt sem érünk el vele. 



Révész Bálint is barátja a lelkészek fizetése meg-
állapításának, de attól tart, hogy a minimum megálla-
pításával sok e. község elpusztul. De ha meg kellene 
lenni, inkább az e. megyékre bizná e megállapítást, 
csak megerősítés végett terjesztessék fel a kerülethez. 

Kun Bertalan a kerületeket bizná meg. Ha egyik 
egyházmegyében több lenne a minimum, mint a másik-
ban, itt is igyekeznének amazzal egyenlőre leszállítani. 
Náluk az egész kerületre nézve 600 frt. A mely közsé-
gek ezt nem bírták m e g : affiliáltattak. A végrehajtás 
nem járt semmi nehézséggel. 

Fe je s István szerént a minimum kérdésénél nem-
csak a papok, hanem az egyházak érdekeit is tekintetbe 
kell vennünk. Ha az egyházmegyére bizzuk a megálla-
pítást, hol a papok az uralkodók, félő, hogy saját érde-
keik tulhajtása sok egyház affiliálását vonná maga után, 
a mibe pedig az egész egyháznak beleszólási joga van. 
O az egyházkerületekre bizná, habár oly fontos kérdés-
nek tekinti, hogy érdemes volna, mielőtt a zsinat benne 
határozna, bizottság elé utasítani. 

Benkő János szintén az egyházak érdekében emel 
szót. Náluk ugyanis sok oly egyház van, a hol a papi 
hivatal fentartasa nemcsak vallási, de politikai, nemzeti-
ségi okból is szükséges. Ily helyeken még a minimu-
mot sem birják fizetni. Az ily kis községek életét csak 
a domestika biztosíthatja. 

P a p Gábor azokkal van egy véleményen, kik az 
ügyet az e. kerületekre bízzák. Különben is jogukban 
áll a kerületeknek, hogy egyik e. megyében magasabbra 
vegyék e minimumot, mint a másikban. 

Hegedűs szerént a zsinat nem határozhat mást, 
mint hogy e minimum megállapítása az egyházkerüle-
tekre tartozik. A minimum alól lesznek kivételek az oly 
egyházak kedvéért, melyeknek affiliáltatása nemzeti ér-
dekbe ütközik. 

Vályi Lajos e kérdésnek a domestikával együttes 
tárgyalását kéri. 

Ráday Gedeon gr. : Egész egyházunknak égető s 
nehezen megoldható kérdése ez. De épen azért ovatosan 
járjunk el benne. A minimum megállapítása lehet áldás-
dús, lehet veszedelmes is. Célszerűnek látná, hogy meg-
indíttassék itt a zsinaton, de mig az egyházmegyék elő 
nem sorolják, hogy melyek a missió-szerű egyházak, 
nem lehet benne határozni. Ha lesz erős domestikánk : 
e kérdés akkor oldható meg legcélszerűbben. Egyet 
azonban kimondatni kiván, hogy az egyházmegyék buz-
galma az egyházkerület controleriája alá tartozzék, ne-
hogy tulcsigázzák a minimumot. 

Szász Béla azt hiszi, hogy e kérdés szavazással 
nem dönthető el, mert e kérdés a zsinat elé nem tar-
tozik. Az alkotmánytervezetben kimondottuk az 55. 
§-ban, hogy a lelkészek fizetésének megállapítása az 
egyházkerületek jogkörébe tartozik. A zsinat a 102. § 
szerént csak felügyel arra, hogy tisztességes fizetésök le-
gyen a hivatalnokoknak. Óhajtaná, ha az indítványozók 

vissza vennék indítványukat, ha nem veszik, napirendre 
térést indítványoz. 

Véghely Dezső szerént mivel a kérvény nemcsak 
a minimum, hanem a szolgálmányolc megváltatására is vo-
natkozik, óhajtaná, ha a bizottság elé adatnék. 

Körmendy szerént azon megállapítások, melyekre 
Szász Béla hivatkozott, nem zárják ki, hogy a zsinat ne 
foglalkozzék e tárgygyal, mert ha ez utasítja az ügyet 
a kerületekhez, nagyobb sulylyal bir az ügy, mert mint-
egy eleve sanctionálja a kerületek ez irányban hozandó 
határozatait. Tegyék át tehát a megyékhez az ügyet, 
hogy azok az e. megyék viszonyainak tekintetbe véte-
lével döntsék el mind a két kérdést. 

Nagy Péter az eltérő vélemények összeegyezteté-
sére a következő indítványt terjeszti elő. »A lelkészi 
javadalmaztatás minimumának meghatározása, mint szin-
tén az egyházi közmunkák megváltása módozatának 
megállapítása, az egyházmegyék kihallgatásával, az egy-
házkerületek joga. * 

Ez indítvány elfogadtatván, következett a lelkészvá-
lasztási szabályzat tárgyalása. 

Horvá th Mihály felolvastatni kéri, s hogy azután 
kezdessék csak meg az általános tárgyalás. 

Nagy Péter elnök szerént, ki levén nyomatva, fel-
olvasottnak tekinthető. Felolvasottnak tekintik. 

Beö thy Zsigmond : A lelkészválasztás kérdése igen 
fontos, mert ez idézi elő a legtöbb összeütközést. Ugyan-
azért óhajtaná, ha közmegnyugvásra intéztethetnék el. 
De ezt nem látja a benyújtott javaslatban. Nem látja 
benne biztosítva a választás szabadságát, az érdemesebb 
lelkészek előléptetését s a segédlelkészek rendes lel-
készszé tehetését kellő mértékben biztosítva.Indítványozza, 
hogy ezen szabályzat el ne fogadtassék, hanem adas-
sék vissza a bizottságnak, melyhez ujabb tagok jelölen-
dők ki. A bizottságnak feladatául tűzessék, hogy az er-
délyi lelkészválasztási szabályzatot, mely sokkal szaba-
dabb eljárást biztosit a lelkészek választásánál, — vegye 
figyelembe és a szóban levő lelkészválasztási szabály-
zatot ahoz alkalmazva, uj kidolgozásban terjeszsze visz-
sza a zsinat elé. 

Béky Sámuel: E lelkész választási szabályjavaslat 
illuzoriussá teszi, sőt megsemmisíti g y ü l e k e z e t e i n k n e k 

választási szabadságát. A javaslat részleteivel foglalkozni 
nem szándékozik, mert rosznak tartván az alapot, arra 
építeni egyáltalában nem akar. Az indokolás eleje azt 
mondja, hogy ezen szabályzatnak vezérelve az i-ső §-
ban fejeztetik ki abban, hogy a lelkészválasztás joga 
szabályszerű kijelölés mellett a gyülekezetet illeti. Azt 
nem tagadhatni, hogy ez a vezérelv s épen ebben áll 
a szabályzatnak minden hibája, mert hogy a kijelölés 
és a gyülekezetek választási joga, ne legyenek egymás-
sal ellentétben, azt hiszi, még maga az előadó kép-
viselő is, ki különben erős logikával rendelkezik, 
aligha képes lenne elfogadható évekkel megcáfolni. Le 
kell tehát szállítani valódi értékére a főelvet, s ki kell 
mondani nyíltan azt, hogy nem lesz ezután szabad vá-



lasztási joga a gyülekezetnek, hanem lesz alkalma, sőt 
kötelessége futkosni és költekezni csak azért, hogy meg-
tudhassa azt, hogy a kijelölő egyházmegyei bizottság 
ki által akarja gyülekezetöket jövőre boldogítani. A 
szabályszerű kijelölés örvénye elnyeli a gyülekezetek vá-
lasztási szabadságát. Az indokolás szerint is csak való-
színű az, hogy az egyházközség megvédheti a maga ér-
dekeit ; hanem az, — és ezt nem a bizottsági indokolás, 
hanem szóló mondja — nem valószínű, de bizonyos, hogy 
az egyházmegye képviselői, ha nekik ugy tetszik, meg-
semmisíthetik a gyülekezetek választási szabadságát. 

Azt mondja az indokolás, hogy az erdélyi egy-
házkerület legmesszebb távozott el a szabad választási 
gyakorlattól, mert az által, hogy a lelkészek és egyhá-
zak között szabályozott osztályozást tett, lelkészt és 
egyházat egyaránt a legszűkebb körben mozgásra kény-
szeritett. Erdéiyre nézve tehát elismeri a bizottság, hogy 
ott a legszűkebb körű választási szabadság van és mégis 
hivatkozással a 13. §-ra, nyilván kimondja, hogy a kije-
lölésnél a lelkészek érdeme és az egyházak helyzete 
kell hogy irányadó legyen. S épen ezen osztályozása 
folytán a lelkészek és gyülekezeteknek, Beöthy indítvá-
nyához sem járulhatna. Minden íölszentelt lelkészt egyen-
jogunak tekint, s nem akarja a kevésbé bölcset és in-
kább szegényt kitenni a doktorok és kevésbé szegények 
lenézésének. Neki tehát, mint a ki e helyen "is a gyüle-
kezetek szabad választási jogából kifolyólag szerencsés 
szólhatni és szolgálni gyülekezetében, a szabályzatban 
javasolt korlatolt választás, helyesebben lelkészi kineve-
zés, nem kell. Ennélfogva a javaslatot általánosságban 
sem fogadja el tárgyalási alapul. 

Szólnak ezután Szentpéteri, Körmendy, kik elfo-
gadják Beöthy indítványát. Kun Bertalan rnég csak 
nem is gondolta, hogy itt arról lehessen szó, mikép a 
lelkészvalasztási szabalyzat a tárgyalás alapjául se fogad-
tassék el. Minthogy beszédeikben többen kifejezést ad-
tak csodálkozásuknak, hogy neve is a javaslat alatt 
van : kötelessége magát a gyanú ellen igazolni O, mint 
a bizottság elnöke csupán a bizottság által hozott hatá-
rozatokat mondotta ki, noha a maga egyéni nézetét ma-
gaban a bizottságban is hangsúlyozta, valamint hang-
súlyozza itt is, hogy a lelkészválasztásnál szabadabb el-
járást kiván törvénybe iktatni Miklovic oly fontosnak 
tartja ez ügyet, hogy annak megvitatasat zárt ülésben 
óhajtja s a megvitatás után tartja csak tárgyaihatónak. 

Kiss Áron : A legrégibb kánonok a lelkészválasz-
tasoknál csak azt kívánták, hogy a lelkészek az espere-
sek beleegyezése nélkül ne alkalmaztassanak. Ez volt 
oka a ,nova vocatiónak,* a ,papmarasztásnak,' melynek 
meggátlásara a tiszántúli egyházkerület érvényesitni kí-
vánta a maga XIV. kánonát, mely szerint a meghívás 
kétféle : belső az istentől, külső az egyház véneitől; s 
érvényesíteni kívánta ama másik kánonát, hogy ,az es-
peres előkelő társaival ítélje meg, ki minő helyre méltó.' 
Es ezt ugy gyakorolta, hogy megjelentek az e. m. 
gyűlésen a választó gyülekezet küldöttei, és ott az e. 

megye kormányzói megkérdezték őket, kit óhajtanak 
lelkészükül, és tüstént vagy azt, vagy akit ők jónak 
láttak, oda rendelték hozzájok. 1860-ban egy uj lelkész-
választási szabálylyal a választási jogot az egyház összes 
fizető tagjaira kiterjesztették. E szabaly azonban csak ujabb 
vissszaélésekre vezetett: egyes tolakodók a nép meg-
nyerésével, a presbyterium mellőzésével döntötték el 
az egyház hátrányára a választást. A választási panaszok 
soha meg nem szűntek, mert az e. megye csak akkor 
semmisíthette meg a választást, ha a választási szabá-
lyok meg nem tartattak. Hogy azért az egyházi felsőbb 
hatóság joga is érvényesülhessen, az egyházkerület egy 
ujabb szabálymódositó bizottságot nevezett ki, mely 
Erdély s Dunamelléke példájára a kijelölést javaslá, s 
az el is fogadtatott. 

Szóló kéri a zsinatot, ne helyezze ellentétbe az 
egyházi felsőbb hatóságokat az egyházközségekkel, 
nem ellenségek azok ; inkább azért állanak fenn, hogy 
vezessék a községeket. Hadd jelöljenek együtt s adjunk 
egy netán szükséges eligazító végszót a felsőbb ható-
ságoknak s nem lesz helytelen a valasztás. Javaslatukat 
köztárgyalási alapul ajanlja a zsinatnak, és kéri annak 
elfogadását. Tárgyaljuk végig, majd meglátjuk mit ér. 

Ráday Gedeon gróf nem csatlakozhatik sem a 
Beöthy indítványához, sem az előtte szólók kifejtett né-
zetéhez. Hangoztatva volt úgymond, hogy mind ennek 
a szabadság az alapja. Hajlandó ezt részben elismerni. 
Ő is lelkesül a szabadsagért, azonban azt tartja, hogy 
az gyakran csak frázis, és a szabadság által sem min-
denkor érhetjük el a kívánt célt. Individuális szempont-
ból még ezen beterjesztett lelkészválasztási szabályzatot 
sem tartja kielégítőnek ; ő a lelkészválasztasnál még erő-
sebb korlátokat óhajtana állíttatni. Kéri a bizottság ja-
vaslata elfogadását. 

Nagy Péter elnök a lelkészvalasztási szabalyzatot 
oly fontos ügynek tartja, melytől egyházunk jövő bol-
dogsága függ. Tekintve hogy az idő annyira előre ha-
ladt már, hogy a szólásra feliratkozottak nem fognak 
mindnyájan az ügyhöz hozzászólhatni : indítványozná, 
hogy e tárgyban a vita most megszakíttassék, s délu-
tán egy zárt tanácskozásban a szőnyegen levő ügy min-
den oldalról megbeszéltessék. Ekkép a holnap tartandó 
ülésben nagyobb tájékozottsággal lehetne a vitát tovább 
folytatni. (Helyeslés). 

Lengyel Imre a vitat már vége felé közeledőnek 
latja, s a vita megszakítása csak huzódozását okozná a 
kérdésnek. Óhajtja a vita tovább folytatását. 

Kovács Albert sajnálja, hogy a vita berekesztése 
altal a szólástól elüttetett. Mindenesetre kedveskedni fog 
az egyházi elnök urnák, hogy ezúttal a kérdéshez nem 
fog szólani, ámbátor azt hiszi, hogy a képviselőnek a 
házszabályok értelmében bármelyik kérdéshez van szó-
lásjoga. 

Nagy Péter kijelenti, hogy itt a szabadszólási jog 
nem vonatott meg senkitől; itt csak arról van szó, hogy 



egy felette fontos ügy minden oldalról kellő világításba 
legyen helyezhető. (Nagy zaj.) 

A kellemetlen intermezzo után tárgyalás alá véte-
tett a házassági peres ügyekről szóló indítvány, melynek 
felolvasása után felszólalt 

Kovács Albert: Más gyűlésekben azt tapasztalta, 
hogy az elnökség a házszabályokat nemcsak a tagokkal 
respektáltatta, hanem maga is megtartotta. Itt azonban 
azt látja, hogy maga az elnökség sem tartja meg a 
házszabályokat. (Nagy zaj.) . . . kéri a felolvasott indít-
ványt, mivel az napirendre kitűzve nem volt, a napi-
rendről levétetni. 

Nagy Péter elnök kijelenti, hogy a rendreutasitást 
az elnökség nem érdemli meg : az indítványt, kinyoma-
tása előtt hogyan lehetett volna tárgyalni ? Most azon-
ban, miután már ki van nyomatva, s ki van osztva, 
nézete szerint, bizvast tárgyalás alá lehet venni. 

Br. Vay Miklós elnök tisztelettel fogadja a rend-
reutasitást, akkor, midőn annak helye van, de mikor 
arra egyátalában nincs ok, a rendreutasitást visszauta-
sítja ! (Nagy zaj, élénk helyeslés.) 

Heves vita után Molnár Béla indítványára az in-
dítvány napirendről levétetvén, elnök az ülést d. u. fél 
kettőkor berekeszti. 

Nov. 17. 
A mai ülésen a lelkészválasztási szabályzat tárgya-

lása folytattatott. 
Teleki Péter: Előre kijelenti, hogy nem csatlako-

zik Beöthy tegnap benyújtott indítványához. Óhajtaná 
már végre, hogy a lelkészválasztások alkalmával 
felmerülő véghetetlen sok bajnak elvégre eleje vétetnék ; 
mi azáltal volna elérhető, ha a zsinat most alkalmas, a 
valasztást némileg korlátozó szabályokat alkotna. Az 
égető kérdést sürgősen megoldani óhajtván, elfogadja a 
javaslatot tárgyalás alapjául. 

Beöthy Zsigmond sajnosan tapasztalja, hogy az 
általa benyújtott indí:vány a kedélyeket egyik másik 
oldalon nem várt módon felizgatta, annálfogva, tekintve 
azt, hogy a tárgy kellőképen előkészítve nem is volt, 
indítványát olyképen módosítja, hogy a lelkészválasztási 
szabályzat tétessék át a konventhez, miszerint — ha 
szükségét látja, az egyházkerületek meghallgatásával, 
készítsen egy teljesen uj, a célnak talán inkább megfe-
lelő valasztási szabályzatot, mely a felzavart kedélyeket 
is megnyugtassa, s ezen szabalyzatot még a 3 éven 
belül összeülendő zsinat elé terjessze. 

Makay Dániel pártolja Beöthy módositványát; a 
lelkészválasztásnál nem óhajtana drákói szigort alkal-
mazni, mint aminőt Teleki akar. 

Szász Domokos: Nem akarja ezúttal a beadott 
javaslat érdemére vonatkozó elvi álláspontját körvona- I 
lozni; föntnrtja e jogát azon esetre, ha a zsinat több-
sége jelen sessiójában végleges törvényt akar hozni a 
papválasztási a. Ezek előrebocsátása után kijelenti, hogy 
Beöthy indítványát pártolja. Minden törvényhozó testű- I 
letnek, de főleg egyházinak, a lehető legnagyobb óva- I 

tossággal, az adott viszonyok bölcs megfigyelésével és 
az előkészületek teljes apparátusával kell belebocsátkozni 
egy törvény megalkotásába. A fönforgó kérdés nincs 
kellőleg előkészítve, amennyiben nem ment még keresz-
tül a konvent előkészítő tárgyalásán. A zsinat, ha e 
tárgyat a konventhez vissza is utasítja, nem jön magá-
val ellenmondásba, sőt a házszabályok 10-ik §-ában pro-
videálva is van ily esetekről. A politikai törvényhozó 
testületek is követnek ily eljárást gyakran, a mennyiben 
egyes törvényjavaslatok tárgyalását mandatumuk keretén 
belül egyik ülésszakról elnapolják a másikra. — A jelen 
zsinat mandatuma 3 évig tartó s ezen idő alatt többször 
fog összeülni. Ez alatt ideje lesz a konventnek, esetleg 
kihallgatva az egyházkerületeket, ugy készíteni elő a 
kérdést, hogy az végleges megoldást nyerhessen, és pe-
dig a lehető közmegnyugvásra, a mi nem remélhető, ha 
már most végleg megalkotjuk a törvényt. 

Tóth Sámuel: Az egyházkerületek a lelkészválasz-
tási szabályokra erre vonatkozó véleményüket eleve be-
terjesztették. Ezek Összesítéséből egy lelkészválasztási 
szabályzat kidolgozására a zsinat bizottságot küldött ki, 
mely munkálatát be is terjesztette ide. Különös lenne, 
ha a zsinat épen az általa kiküldött bizottságnak mun-
kálatát még csak tárgyalás alapjaul sem fogadná el. 
Megköveteli azon bizottság tekintélye, hogy ez a mun-
kálat tárgyalás alá vétessék. (Helyeslés.) 

Ujfalussy Miklós szavazás altal latja eldönthető-
nek a kérdést, mely már arra teljesen meg van érve. 
Ugy véli, hogy az elodázás által csak üszköt fogunk 
dobni a nép közé, mitől pedig isten mentsen. 

Hegedűs László Beöthy inditvanya mellett nyi-
latkozik, úgy véli, hogy e kényes kérdésben nem kellene 
többségileg határozni, mert ez rosz vért szülhetne ott, 
hol régi szokás által szentesitett jogot sértenének meg 
a zsinat határozatai. A konvent az egyházkerületek 
meghallgatása utján oly javaslatot terjeszthet elő, mely 
nagyobb megnyugvást idéz elő. Részéről a kellő quali-
fikáció iránt kívánna garanciákat. 

Vályi János attól tart, hogy ha a zsinat most 
azon szempontból fogadja el Beöthy indítványát, mert 
a konvent e kérdésben nem terjesztett elő javaslatot, 
ebből esetleg azt fogják következtethetni, hogy a zsinat 
a konvent javaslata nélkül önálló törvényhozási műkö-
désre nincs jogositva. 

Lükő Géza s Szabó János elfogadják Beöthy in-
dítványát. Utóbbi azt tartja, hogy őrizkedni kell fontos 
kérdésekben a majorízálástól. Szász Domokos kijelenti, 
hogy teljességgel nem mondta azt, hogy a zsinat a kon-
vent javaslata nélkül törvény alkotásra nem volna jogo 
sitva. 

Horváth Mihály utal a megállapított alkotmány 
azon szakaszára, mely világosan kimondja, hogy a kon-
vent készíti elő a javaslatokat, melyek alapján a zsinat 
megalkotja a törvényeket. Tóth Sámuel megjegyzését 
illetőleg kijelenti, hogy a szuperintendentiák nevében 



senki sem nyilatkozhatott, hanem csupán azok egyes 
tagjai mondták el nézeteiket. 

Révész Bálint az ügy eddigi lefolyásából azon 
következtetést vonja, hogy a zsinatnak részletes tárgya-
las ala kell vennie a lelkészválasztási szabályokat. E 
szabalyok a zsinat elé terjesztettek, azután egy bizott-
sághoz utasíttattak, s most általános tárgyalás alá vétet-
tek. Azt hiszi, hogy csalódnak azok, kik azt hiszik, 
hogy ha e kérdés a konventre bizatik, akkor közmeg-
nyugvásra fog elintéztetni: minél később veszik ezen ügyet 
targyalas ala, annál nagyobb keserűséget fog előidézni. 
A kérdés nézete szerint teljesen meg van érve s a 
visszaélések oly nagy mérvben ismétlődnek, hogy e sza-
balyzat megalkotasara sürgős szükség van. Beöthy in-
dítványát mellőztetni kéri. 

Lengyel Imre : Szomorú tapasztalás, hogy a széle-
sen kiterjesztett szabadsag az egyházi élet terén kipótol-
hatlan káros gyümölcsöket termett. A választás korlát-
lanságának megszorítását egyházunk történelmi fejlődése 
és zsinat-presbyteri rendszerünk egyenes követelményé-
nek tekinti. A bizottsági javaslatot részletes targyalás 
alapjául elfogadja. 

Balogh Ferenc : Első észrevétele a konventre uta-
sitas ellen, hogy ősi zsinatainknak nem késziték kon-
ventek elő a javaslatokat, még is hoztak oly törvénye-
ket, melyek mint a Gelei-kanonok, századokkal dacol-
tak, s midőn legújabban eltértünk azoktól, beállt a 
zavar, s most lényegben vissza kell azokhoz térnünk. 
Másik észrevétele, hogy a korlatlan szabadválasztás, akkor 
lenne célhoz vezető, ha a lelkész-jelöltek egyenlő szép-
tehetségüek volnának. Mar is érzik a hittanhallgatók, 
hogy legyen bármily szép készültségük, az érdem a 
korlátlan szabad választas örvényében elmerül. 

Óhajtja a valasztas korlátozását, mert a keresztyén 
egyháztörténet 19 évszázados adatai szerint soha sem 
történt az, hogy rendes viszonyok közt a magára ha-
gyatott nép, felsőbb beavatkozás nélkül, választotta 
volna lelkészét.Nálunk oly kísérlet terére mentek a feltétlen, 
korlátlan választás altal, melyben a választási jog egyedüli 
foi rása a pénz, adóbefizetés, a keresztyén jelleg pedig 
figyelembe sem vétetik. 

E kérdés elhalasztásában veszély is rejlik, mert 
az egyháziatlanságnak adatik táperő. A lelkész, a he-
lyett, hogy a szent evangyélium szolgája lenne, a sok-
szor félrevezetett pártérdekek lealázott szolgájává lesz. 
A korlátl an szabadság aláashatja épen nagy egyházaink 
érdekét, melyek közül, ha egy tekintélyes egyház leha-
nyatlik, felér néha 10—20 kisebb egyházzal. A nép 
szabad választását elvenni épen nem akarjuk, ezt tenni 
nem is lehet; hanem akarjuk szabalyozni azt a kijelölés 
rendszere altal, mely a higgadtságnak, értelmiségnek, 
az egyházi érdekeknek is elengedő tért nyit. 

Alkotmányos téren állunk ; minden törvény: kísér-
let, mely javítható. Az eddigi mód nem bizonyult jónak ; 
hozzuk meg a jobbnak vélt uj törvényt; 10 év alatt a 
kerületek tapasztalást teendenek hiányairól, a következő 

zsinat a mostan hozandó törvényt tökélesitheti. Igy baj 
nincs, menjünk tehát bátran a tárgyalásba. A hol élet-
halál kérdés forog fenn, pedig igy all a dolog most épen 
nagy egyházainkra nézve : ott a haladás és mentés müve 
nem a halasztásban, hanem a törvényes megoldásban, 
döntésben rejlik. A javaslatot tárgyalás alapjául el-
fogadja. 

Dobos János : Beöthy Zsigmond indítványát el 
nem fogadhatvan, engedje meg a mélyen tinztelt zsinat, 
hogy igazolásomra egy folyamodványt olvashassak fel, 
épen innen a zsinatból indulót. A folyamodvány igy 
lenne : Méltóságos konvent ! 

Jegyző (közbeszól :) Talán zsinat . . . 
Dobos János : . . . nem, konvent. (Nagy derült-

ség.) Méltóságos konvent! Mi Debrecenben egybegyűl-
tünk, tanácskozunk, zsinatolunk egyházunk életkérdései 
fölött, de megvalljuk, eligazodni nem tudunk, talan azért 
hogy a nagymélt. konvent minket, a zsinatot, kellőleg 
meg nem eszelt. Ezért mi, mint legfelsőbb egyházi tör-
vényhozó testület, ezt a fontos kérdést felebbezzük lefelé, 
a nagyméltóságú konventhez. (Derültség.) 

Valósággal igy lesz, ft. zsinat, ha a konventre 
bizzuk a mi eszünket. (Derültség.) Ezért nem fogadhatja 
el Beöthy indítványát. Legnagyobb kalamitásnak tartana 
ezen ügy elhalasztását. 

Kulin Imre e fontos ügyet nem kivánja hosszú 
időre elnapoltatni ; a bizottság által javasolt munkálatot 
elfogadja Kántor Sámuel azt kivánja, hogy szavazással 
döntessék el a kérdés. Pápay Imre tárgyaltatni kivánja 
a javaslatot. Csider Károly Beöthy indítványát elfo-
gadja, Benkő ellenzi. 

Antal Gábor: Az alkotmánytervezet 18. §-ában már 
meg van állapítva, hogy a rendes lelkész ki altal 
választassák, s ezzel mintegy utasítva van a zsinat a 
valasztás módjának megállapítására. Nem is oly tájéko-
zatlan e tárgyra nézve egyházunk közönsége, mint né-
melyek állítják, mert nincs oly intézmény, mely az ujabb 
időben egyházi lapjainkban annyira megvitattatott volna, 
mint a papválasztás kérdése. Sőt egyes egyházkerüle-
tekben, pl. a dunántúliban, midőn a legközelebbi idő-
ben több egyházmegye kérvényt nyújtott be a lelkész-
választási szabályok megváltoztatása iránt: folyamodók 
azzal nyugtattattak meg, hogy e tárgyban a legközelebb 
összeülendő zsinat fog végleges törvényt alkotni. A kér-
dés tehát a végleges eldöntésre meg van érve. 

Beöthy indítványának elfogadása által az ügy bi-
zonytalan időre elhalasztatnék. Ugyanis, ha összejön is 
még egyszer a zsinat a most hozott törvények szank-
ciójanak tudomásul vétele végett, akkor még nem tár-
gyalhatja a konventnek papválasztási javaslatát, azon 
egyszerű okból, mivel a konvent a szankció és annak 
kihirdetése előtt nem jöhet össze, ezáltal lévén ő csak 
törvényesen megalapítva. És igy a konvent által készitett 
javaslat csak egy harmadik zsinati ülésen volna tárgyal-
ható, ami pedig ezen egy tárgyért, midőn a zsinatnak 



minden perce, mint számítva volt, az egyház vagyoná-
ból 3 forintot emészt fel, nem lenne kívánatos. 

De ha megkészítené is a konvent a javaslatot, 
akkor épen ott állanánk, a hol most; mert a választási 
törvény jóságát tisztán elméletből nem lehet megítélni, 
az alkalmazás mutatván ki annak használható, vagy hasz-
nalhatlan voltát, előnyeit és hátrányait. Azonkívül 
kétségtelen, hogy ha a zsinat most választási törvényt 
alkot, azon az egyházkerületek jobban meg fognak nyu-
godni, mint az egyes egyházkerületektől hozott törvé-
nyen. Különben is a nép e tekintetben nem féltékeny. 

Dunáninnen eddig feltétlen szabad választás ural-
kodott : tavaly ezen választást a kandidátió behozatala 
altal az egyházkerület erősen megszorította és még sem 
szült ez a kerületben elégedetlenséget. Remélhetőleg 
'gy fog e z lenni a Tiszáninnen is. Mivel a lelkészválasz-
tasi törvénynek most kell megalkottatni ; mivel annak 
kellő tekintélye csak akkor lesz, ha a zsinat alkotja 
meg: bár lényeges pontokban eltér is nézete a beter-
jesztett javaslatban foglalt véleményektől: a bizottsági 
javaslatot részletes tárgyalás alapjául elfogadja. 

László József és Gaál Imre szintén elfogadják. 
Beöthy zárbeszéde után az elnök azon kérdést, 

teszi fel: elfogadja-e a zsinat a lelkészválasztásra vonat-
kozó bizottsági munkálatot, igen vagy nem ? 

A beterjesztett bizottsági javaslat 58 szavazattal 30 
ellenében elfogadtatott. P2zzel az ülés 3/-42-k°r véget ért. 
A holnapi ülésben a domesztika kérdése kerül napi-
rendre. 

Nov. 18. 

A zsinat mai ülése korszakalkotó magyar ref. egy-
házunk történelmében. Egyedüli tárgya a ref. egyházi 
közalapról (domestica) beterjesztett javaslat tárgyalása 
volt, mely javaslat Lónyay Menyhért módosítványa sze-
rént elfogadtatott. 

A zsinatnak a protestáns egyházi életben örökké 
emlékezetes ezen ténye, nem csekély mérvben kölcsön-
zött ünnepélyes jelleget az ülésnek Vay báró a fárad-
hatatlan elnök megindultan emelt szót. A lelkészi karból 
többen, a lelkesültségtől meghatottan mondottak köszö-
netet a javaslat beterjesztőinek. 

De a zsinat ihletteljes hangulata sokszorosan foko-
zódott, midőn közvetlenül a domesztika törvénynyé 
alkotása után Ragályi Gyula, Ballagi Mór és László 
József ezer-ezer forintot adományoztak a közalap javára, 
Makay Dániel pedig száz forintot. Ezen ünnepélyes 
percben állott fel Dobos János s megindító hangon 
elmondott beszédével könyekre fakasztotta a zsinat 
tagjait. A kedélyek ily általános meghatottsága köze-
pette Kiss Áron indítványára a mai ülés déli 12-kor 
befejeztetett 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Autonomia. 

E lap 43-ik számának „Irodalom* rovatában be 
van mutatva „Autonomia* című munkálatom. A bírálat 
azt mondja róla, hogy „szép, de igen nehéz kérdések 
és feladatok* vannak benne fejtegetve, „nem egészen 
sikerült* eredménynyel. A biráló lát benne „életrevaló he-
lyes eszméket* (de ezeket nem mutatja be), talál benne 
„furcsa állításokat* (és ezeket idézi is). 

A rövid bemutatás utján nyomban következik „N. 
N. esperes körlevele*, melyben Autonomiám „szokottnál 
melegebben' ajánltatik, bár látatlanban feltételeztetik 
róla, hogy „lehet hézagos, felületes, kicsinyes, egyoldalú 
igen haszontalan munka ® 

Miután N. N. esperes Autonómiámat még nem 
látta, a biráló meg azt vallja, hogy „nem tudta meg-
érteni*, s voltaképen nem is ismerteti: szabad legyen 
munkalatom alapeszméjét röviden vázolnom. 

Autonomiám alapeszméje egy oly fogalomseerű 
nevelés körül forgolódik, melyet a magyar ref. egyház 
komolyan valósíthat ha akar, mert hitelveivel, egyház-
szervezetével nem hogy nem ellenkezik (mint a róm. k. 
egyházéval), de sőt ezeknek mintegy logikai következ-
ménye, egyházunk vallott hivatásának mintegy köve-
telménye. 

Ugyanis munkálatom azon ép úgy vallás-erkölcsi, 
mint lélektani, mint emberélettani igazságból indul ki, 
hogy az ember boldogtalanságának (egyházi nyelven 
„kárhozatának') gyökere azon vágyakban, indulatokban 
és szenvedélyekben van, melyek rombolólag hatnak az 
emberi életre; boldogsága (egyházi nyelven „idvessége®) 
pedig attól függ, hogy tudjon úgy élni, amint az isten 
rendelte, ártatlanságban (se magának, se másnak ne 
ártson.) Hogy tehát ne vonja el az ember magát ez 
isten által megengedett életörömöktől (mint a hogy a 
zárdák, szerzetek, papnőtlenségi fogadalmak, böjtök, 
vezeklések elvonják), de vissza se éljen az élet javaival 
(mint az iszákosok, dobzódók, kéjelgők) stb. 

Hogy ezek szerint az egyház, ha hiveit boldogí-
tani, idveziteni akarja : ezt azon művek által eszkö-
zölheti leggyakorlatibb sikerrel, ha az egyháztagokat 
az ártalmas, kárhozatos vágyak, indulatok, szenvedélyek 
rabságából absolválja ; erkölcsi szabadságra (egyházi 
nyelven „jobb világba®, „isten országába®) vezérli. Hogy 
tehát az egyház leggyakorlatibb hivatásának azt köteles 
ismerni, hogy az egyháztagokat az egyházi nevelés ál-
tal ezen elvek öntudatára értelje, öntudatos gyakorla-
tára (egyéni önhatóság, egyéni autonomia) nevelje, szok-
tassa ; a gyermeksereget ártalmas, kárhozatos példák 
látásától, hallásától fogalomszerű felügyelet és fegyelem 
által megőrizze, s így lehetővé tegye, hogy az uj nem-
zedék mindig erkölcsileg is megujuljon. 

Hogy ez a fogalomszerű nevelő, felügyelő, nem 
lehet a tanitó, hanem a lelkipásztor. Ha pedig a ta-



nitókat képesítenénk e missiórr.. : akkor voltaképen ta-
nitó cím alatt képeznénk ki a fogalomszerü lelkipásztort 
s akkor nem lenne szükség arra a méltóságra, arra a rendre, 
mely nem akar egyebet tenni, mint papolni, sacramentomot 
kiszolgálni, anyakönyvezni és presbyteriumban elnökölni. 
Az újult műveltséggel a tanitók is könnyen elvégeznék 
ezeket ( t. i. a fizető nép rá jönne erre a gondolatra, 
igen okosan.) 

Hogy tehát a praeparandiát be kell olvasztani a 
theologiába, a tanitót a papba. Hogy necsak tudományra 
neveljünk, mert az szédit, kevélyit, hitetlenit. Mert ez 
a tudománynak szintén jellemvonása. Hanem a lélekis-
meretre is neveljünk. Mert ennek jellemvonása az erköl-
csiség és megalázó kegyesség. Hogy mind a tudomány-
nyal, mind a lelküsmerettel szabadságra neveljünk, t. i. 
erkölcsi önállásra, szabaddá az ártalmas, kárhozatos 
vágyak, indulatok, szenvedélyek rabságából. 

Im ezen elvek indoklásával, illetve levezetésével 
foglalkozik ^Autonómiám* elméleti részének egyik fele 
(az ember fogalma.) A másik fele (az autonomia fogalma) 
pedig egyrészről az állam és egyház közötti viszonyt 
fejtegeti lélektani, bölcsészeti alapon, másrészről alapot 
akar vetni azon bírálathoz, melylyel egyházunk status-
quoját, törvényhozását, közigazgatását, igazságszolgál-
tatását és nevelését érintem. 

Ugyanis, egyházunk törvényhozásáról azt jegyzem 
meg, hogy minden egyházmegyében, minden esztendő-
ben, minden közgyűlésben, törvényhozást lehet most gya-
korolni statutum név alatt. Egyik helyen aztán történik 
ez üdvre, másik helyen kárhozatra. De legjobb esetben 
is arra vezet, hogy az egyházmegyék és egyházkerüle-
tek már-már alig ismernek egymásra. Ez az állapot az 
Autonomia fogalmával ellenkezik. Egyházunkat szétrepe-
dezéssel fenyegeti. 

Közigazgatásunk kitűnősége előtt tisztelettel hajlok 
meg. Csupán azt követelem, hogy az anyagiakban ne 
az esperes, hanem a megyei gondnok vizitáljon. Hogy 
a püspök és kerületi gondnok is vizitáljanak meg min-
den évben legalabb egy egyházmegyét. Hogy az egy-
házmegyéket, egyházkerületeket fogalomszerűen ugy kell 
kikerekíteni, hogy a felügyelet egy ember erejét felül 
ne haladja. Hogy minden közig, kérdés súlypontját az 
évenként összeülendő konventbe kell áthelyezni. 

Consistorialis rendszerek helyett, az ügyeket tetszés 
szerint minösitS deputatiók, referensek, hitelesítések he-
lyett, melyek pedig a convent javaslatában megint fel-
vannak véve, egy valasztott bíróságot hozok javaslatba. 
A további folyamát a fellebbezett ügyeknek a részint 
esetlegességektől függő, részint egy-két papcsalád által 
befolyásolt szavazatok által alakított, s folyvást egy-két 
papcsalád altal dominálható consistoriumból, a közvéle-
ményjellegeitjobban magánviselő közgyűlésekre (előzetes 
feldolgozásban szakbizottságra) utalom. 

Nevelésügyünkre vonatkozólag, mely jelenben úgy 
szólva zérus, az elméleti előző részben elmondván néze-
teimet, a positiv hiteles törv. javaslatokban (munkálatom 

III. rész) azt proponálom, hogy nagy gyülekezeteink 
annyi önálló lelkipásztorságra osztassanak, a mennyi-
épen belőlök (egy lelkipásztor, egy ember erejét zsinór-
mértékül véve) kikerül. Némelyik alföldi városunkból 
lesz egy egész egyházmegye : tehát úgy az igazság, 
hogy hadd birjon a közigazgatásban egy egész egyház-
megye súlyával. Nem mint eddig, hogy csupán annyit 
nyomott a latban 20, 30 ezer lelkével, mint egy má-
sik 2, 3 száz lelkével. 

( V é g e k ö v e t k e z i k . ) 

Begedi Lajos. 

I R O D A L O M . 
Amos Comenius János paedagogiai munkássága. 

Irta Benedicty Pál. Budapest. E 26 lapra terjedő füzet-
ben szerző a nagy paedagogusnak az egyház, társada-
lom és a nevelés terén kifejtett működésével ismertet 
meg bennünket. Igazat adunk szerzőnek abban, hogy Co-
menius teljes életrajzát csak egy hozzá hasonló nagy fér-
fiú lesz képes megirni. Benedicty csak általános vonások-
ban igyekezett Comenius nagyhatású és rendkívül tevé-
keny életét rajzolni. Es készséggel elismerjük, hogy ez 
sikerűit is neki kerekded, érdekes kis munkájában. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
^ Személyi hirek. Hörk József eperjesi theol. tanár, 

lapunk régi munkatársa hosszú cikkben tudósít bennün-
ket Dr. Vaudra7c András eperjesi ev. collegiumi igazga-
tónak a Ferenc-József-rend lovag-keresztjével való feldíszí-
tése alkalmával rendezett ünnepélyről. Eperjes sz. k. város 
színe-java részt vett a tudós igazgató tiszteletére rende-
zet ünnepélyen, melyen Bancsó Antal a coll. ez idő 
szerinti igazgatója köszönté fel Vandrákot. Este a gymn. 
ifjúság 160 fáklyával vonult Vandrák lakása elé, kit 
Lubik Imre köszöntött fel. Aztán lakoma volt a Fe-
kete Sasban Vandrák és szintén rendjelt kapott tarsa, 
Nuber Sándor kir. kath. gymn. igazgató tiszteletére. 
Ez alkalommal egy ev. collegiumi tanári kar, melyben 
ref. és izr. tanár is van (tavaly kath. is volt), együtt 
lakomázott egy kir. kath. gymnáziumi tanári karral, 
melyben gör. kath. tanár is van. — Buthy Márton nagy-
alásonyí ev. tanitó a fentebbihez hasonló ünnepélyről 
küldött be hozzánk kimeritő tudósítást. Borbély Sándor 
nemesszalóki ev. néptanító, ki másféléve ünnepelte 50 
éves néptanítói jubileumát, koronás érdemkeresztet kap-
ván, tiszteletére ünnepélyt rendeztek, mely alkalommal 
Borbély Sándor ev. lelkész, Szakonyi István egyh. fel-
ügyelő és Bódogh Tamás iskolalátogató tartottak be-
szédeket. — A Pestmegye által a magyar nyelv elő-
mozdítása terén szerzett érdemekre kitűzött 50 frtos 
főjutalmat Podhrac.ky György dunaegyházai ev. tanitó 



nyerte el ; Gebhardt Imre kishartai, és Schmidt János 
vadkerti ev. tanitók 25 frtnyi jutalomban, Margócsy 
Gyula aszódi ev. tanitó erkölcsi elismerésben részesült. — 
Régeni Ferenc, a kolozsvári ref. főtanoda volt ellenőre, 
a magyarbikali egyházközség újonnan választott lelkésze, 
e hó 13-an tartotta beköszöntő beszédét. 

:: Csurgón megjelenő „Népiskolai Szemle1 írja, hogy 
Somssich Pál, közéletünk derék veteránja, a csurgói ref. 
egyháznak orgona készítésére IOO frtot adományozott. 

* Ggászhir. Lozsádi Zudor Károly, a székelyföld-
vári ref. egyház buzgó gondnoka, a szabadságharc egyik-
vitéz katonája, 74 éves korában a jobblétre szenderült. 
Béke poraira 1 

N E C R O L O G . 
A gégényi ref. egyháznak csaknem félszázadon 

át lelkésze, idősbb Horváth István, folyó évi október hó 
23-án 74 éves korában jobb létre szenderült. 25-én te-
mettetett el nagy részvét között. Dacára az egész na-
pon keresztül sűrűn omlott zápornak, a szomszéd lel-
késztarsak szép számmal jelentek meg leróni a kegyelet 
adóját az agg lelkésztárs koporsójánál. 

Buzik Zsigmond egyházmegyei tanácsbíró s dö-
ghei lelkész és Vitéz Mihály kemecsei lelkész mondtak 
felette alkalomszerű gyászbeszédet. Az előbbeni, Csel. 
VII. 55. 56. versei alapján, a protestáns pap képét 
rajzolta, kinek mint az emberiség és társadalom igazi 
martyrjának jellemvonásai a hit, az önmegtagadás, a 
magabavonultság, az elvekért s az emberiségért való 
szeretetteljes önfeláldozás. Mindezeket az elhunyt éle-
tére alkalmazva, szakavatottsággal domborította ki e fő-
vonásokból a prot. pap, s így az elhunytnak is jellem-
rajzát. Az utóbbi szónok a prot. pap tiszteletességéről 
szólván, szép alkotású orátiójában kifejté, hogy a prot. 
pap 1. az evangyéliom magasztosságának tiszta terjesz-
tése által, 2. azon hatás altal, mit a hit ereje utján 
gyakorol, szerzi meg magának és biztosítja a tisztele-
tességet még az ellentábor vezérférfiai előtt is. Mégis 
a prot. pap osztályrésze a feledékenység. Kies, követ-
kezetes logikaval dönti el: jogosan-e, vagy jogtalanúl ? 

A szomszéd egyházaknak a temetésen megjelent 
tanitói szabatos összhangzatos énekökkel emelték a 
gyászszertartást. 

Az elhunyt Szabolcsmegye Kemecse községében 
született 1807-dik évben egyszerű nemesi családból. 
Iskolai pályáját a sárospataki anyaiskolában futotta 
meg. Tanulmanyai végzésével Pazonyban két évig ad-
minisztrátor, Gégényben pedig 36 éven át mint rendes 
lelkész működött. Neje, gyermeke korán sírba szálltak. 
Ezek elhunyta mély sebet ütött lelkén. Boldogsága 
sírba temetésével, magábavonúlt életet élt; de zárkó-
zottságában azért nem gyűlölte meg a világot és em-
beriséget, sőt a magábavonúltság csendes órái egy 
valódi bölcs elmélkedéseinek eredményeit érlelték meg 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó - t u t a j d o n o s : ZDr. ÜE3o.lla,g"i 

nála: ,élni az elveknek, használni a családnak, javára 
lenni a társadalomnak.* S úgy lőni Elveit soha sem 
tagadta meg ; papi jelleméhez mindig hű maradt ; fénylett 
a külső és belső tisztaságban; elhunyt neje és gyer-
meke helyett boldogította fogadott gyermekeit s nevel-
tette azoknak gyermekeit; egyházának terheiben osztoz-
kodott s annak fölvirágzása érdekében mindent meg-
tett stb. stb. 

Ily nemesen megfutott élet elhunyta fölött méltán 
ejthetünk könnyeket. 

Legyen könnyű a hant porai felett! 
N. F. 

A D A K O Z Á S O K . 
A Tarczy-alapra : Körmendy Sándor esperes 

gyűjteménye 30 frt, melyhez járultak : Körmendy Sán-
dor 25 frt, Halka Sámuel leik. 2 frt, Szomjas István tan. 
1 frt, Varga Lajos leik. 1 frt, Kis Endre leik. 1 frt. 
Főösszeg 1838 frt 60 kr. 

Nyilt tér.*) 

Utolsó szó 
N. M. merengéseire. 

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 43-ik száma 
„Nyilt tér4 rovatában, „Az igazság kiragad a halálból" 
cim alatt közlöttekre, röviden, és csak annyit válaszo-
lok, hogy, N. M. lelkésztársamnak sem oka, sem joga 
nem lehet arca, hogy engemet és tractusomat, az általa 
felállított súlyos váddal terheljen. 

Hogy iránta jóakarattal viseltettem, azt ő rnaga 
is beismeri, habár most, hala fejében kárhoztatásának 
nyilait szórja ellenem. Hogy a tractus ítélete ezelőtt 
15 — 20 évvel, a mely időről datálódik a tractus elleni 
panasza (mert az én esperességem idejében csakis a régi 
újíttatik fel részben, s azok az ő javára intéztettek el), 
részére kedvező nem volt: az minden alap nélkül nem 
történhetett. Igy a kárhoztatási ok, személyemet illetőleg, 
és a kárhoztatási jog a tractusra vonatkozólag, önként 
elesik. 

A sokféle frázisokra, sokat lehetne reflektálni, de 
nem érdemli meg. Sokkal jobban tisztelem az olvasó 
közönséget, hogysem ez ügyben a polemizálást tovább 
folytatni kívánnám. Ennélfogva ez ügyet, melyért kár 
volt annyi port felverni, részemről teljesen befejezettnek 
tekintem, s azon esetre, ha N. M. lelkésztársam ezt még 
tovább is folytatni akarná: nem mondhatnék egyebet, 
mint azt, hogy amit ő tesz, az nem merengés, hanem 
valóságos kötekedés. 

Dohtor János, 
e s p e r e s . 

* ) E z e n r o v a t a l a l t k ö z l ö t t e k é r t a s z e r k e s z t ő f e l e l ő s s é g e t n e m 
v á l l a l m a g á r a . 

DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

K 1 A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Kinizsy-ufca 29. sz, 1. em, 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben h á z h o z h o r d á s s a l s vidékre p o s t a i k ü l d é s s e l 

f é l é v r e 4 f r t 5 0 k r . , e g é s z é v r e 9 f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 

k i r . p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

H i r d e t é s e k d i j a : 
4 h a s á b o s p e t i t s o r t ö b b s z ö r i b e i k t a t á s á é r t 

5 k r . , e g y s z e r i é r t 7 k r . s o r j a . — B é l y e g d i j 

k ü l ö n 3 0 k r . 

T e l j e s s z á m ú p é l d á i n . - y o l s i k i G L l xxi ir icLég- szolg-ÓLltLSLtum.ls:_ 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök 
lejárt, annak megújítására felkéretnek. ""^ff 

ZSINATI TUDÓSÍTÁS. 
— Saját levelezőnktől, gyorsírói jegyzetek alapján. — 

N o v . 18. 
Elnökök b. Vay Miklós és Nagy Péter. Mult ülés 

jegyzőkönyve felolvastatván: hitelesíttetett. 
Napirendre került a magyar országos reform, ált. 

egyházi közalap című törvényjavaslat, melyet Ujfalussy 
Miklós, idősb gróf Lónyay Menyhért, br. Vay Béla, 
Fördős Lajos és Páli Lajos zs. képviselőkből álló bi-
zottság dolgozott ki s terjesztett be a zsinat elé. E tör-
vényjavaslattal s annak indokolásával már az előző 
napi konferencián annyira megismerkedtek a zsinat tag-
jai, hogy azt a mai napon, némi csekély módosítással 
nagy lelkesedés között egyhangúlag elfogadták. 

Az indokolás megérdemli, hogy azzal olvasóink 
is megismerkedjenek. Közöljük tehát egész terjedelmé-
ben, a mint következik : 

,Ami illeti azon legfontosabb kérdést : mi alapon 
és mi módon jöjjön létre ezen egyházi közalap ?: Elsőben 
is, behatóan vitatta meg e bizottság a közalaphoz való 
járulás azon módját, melyet a konventi bizottság ho-
zott javaslatba, miszerint a lélekszám szolgálna alapul 
a hozzájárulásra s minden lélek után 3 krajcár fizetése 
mondatnék ki. Bizottság ezen kivetési kulcsot legegy-
szerűbbnek tartja ugyan arra nézve, hogy egy bizonyos 
tekintélyes összeg folyjon be a közalapba évenként: 
azonban nem véli ezt az igazsággal megegyezőnek; 
mert ez semmi más, mint fejadó, s ennélfogva a fej-
adónak minden hátranyával bir, különösen pedig nélkü-
lözi a továbbfejlődési képességet. Eszerént 54000 forint 
biztosítottnak latszik ugyan, de a jövedelememelkedést 
kizárja s legnagyobb hibája, hogy az egyesek vagyoni 
állását, ennélfogva terheltetési képességét egészen figyel-
men kivül hagyván, nélkülözi a teherviselés alapelvét, 

az aránylagos megadóztatást. Nem javaihatjuk tehát 
a konventi bizottság által tervezett módnak elfogadását. 

Továbbá foglalkozott a bizottság azon nem egyszer 
javaslatba hozott móddal, hogy az egyház minden 
tagja fizessen állami egyenes adója arányában, az adóra 
vetendő bizonyos csekély pótlékot. Ezen javaslatot is 
tárgyalta e bizottság s azon meggyőződésre jutott, hogy 
e módnak alkalmazása is célszerűtlen és igazságtalan 
volna, mert hazánkban rendkívül fokozottan és arány-
talanul vannak kivetve az egyenes adók s azokat, bár 
cgekély pótlékkal is, — nevelni nem volna tanácsos, 
különösen következő főbb okokból : 1. Adott viszonya-
ink között az nem lenne aránylagos megadóztatás, mert 
a magyar reform, híveknek legnagyobb része földbirto-
kosokból áll, kik úgyis nehezen viselik a nagyon foko-
zott földadót s aránytalanul lenne terhelve azon birto-
kos, legyen az volt úrbéres vagy földbirtokos, — kinek 
birtoka adóssággal van terhelve s jövedelmének neveze-
tes részét kamatokba fizeti, aránytalanul lenne terhelve 
oly birtokoshoz képest, kinek birtoka tehermentes. 2. 
Nem szabad megfeledkeznünk azon körülményről, hogy 
azok, kik földbirtokosok, illető egyházaikat rendszerint 
nevezetes földadományaikkal gyarapiták. I la ezen kö-
rülmény a földadó utáni kivetésnél, méltányosság tekin-
tetéből, figyelembe vétetnék, az eljárást szerfelett meg-
nehezítené ; ha pedig nem vétetnék figyelembe, akkor 
a közalaphoz járulás lenne aránytalan. 3. Az adó-
pótlék eszméjét azért nem tartja javasolhatónak, mert 
annak alkalmazása nélkülözi az önkéntes adakozás 
jellegét, amit pedig lehetőleg megőrizni szükséges-
nek vél. 

Ezeknélfogva a bizottság azon nézetben van, hogy 
a közalaphoz járulás módja következő feltételeknek fe-
leljen meg : 

a) legyen az általános, azaz ahhoz minden kereset-
képes és vagyonnal biró egyén hozzá járulni köteles le-
gyen ; 

b) legyen a hozzájárulás aránya annyira mérsékelt, 
hogy azt mindenki könnyen viselhesse ; 

c) legyen ezen állandó hozzájárulás amennyire le-



het méltányos, azaz megfelelő mindenkire nézve a hoz-
zájárulhatási képesség arányának. 

d) legyen az önkéntes és igy, — megtartva az 
aránylagos hozzájárulás elvét, az illető családfő saját 
bevallási ténye által fogadja el a zsinati törvény által 
megállapított terhet. 

Jóllehet minden megadóztatási módnak megvan-
nak saját hiányai és hátrányai, de a kitűzött célok el-
érésére legalkalmasabbnak s leginkább megfelelőnek 
véli a bizottság, — a felülvizsgálat fentartása mellett, 
— az osztály szerinti önkéntes bevallás alkalmazását, 
azaz egy osztályadó (Classensteuer) létesítését ; mely 
osztályok egyikébe minden családfő köteles legyen, — 
vagyoni állapota szerént — magát besorozni. 

Ennélfogva indítványozza a bizottság egy oly osz-
tályadó megállapítását, melynél a legalsó osztályba so-
rozott családfő 5 krt, a legmagasabban levő pedig száz 
forintot fizetne évenként. 

A bizottság tehát ezen hozzájárulási rendszer meg-
szavazását javasolja ; fenhagyván a jövő zsinat feladatául 
a nyert tapasztalatok alapján határozni a felett, hogy 
a közalap fejlesztése iránt, minő további intézkedések-
szükségesek. 

Az előző napi zárt konferencián a törvényjavaslat 
mellett több lelkes szónoklat tartatott, de legjobban 
megvilágította az egész közpénztár kérdését Kovács 
Albert hosszabb beszéde, melynek fő vonásai a követ-
kezők. 

A közpénztár megalkotásának tervezete inspirátio-
szerüleg támadt szerencsés gondolaton alapszik, s ez a 
szerencsés gondolat az osztályadó gondolata, mert ez 
az adó bir a prot. egyházi adó soha nem mellőzhető 
tulajdonával, az önkéntesség vonásával; továbbá bir az 
adók azon általános természetével, hogy egy bizonyos 
s megközelítőleg előre kiszámítható összegnek okvetle-
nül be kell belőle folyni; bir a célszerű adók azon tu-
lajdonával, hogy fejlődésképes, azaz magától fog emel-
kedni évről-évre ; és végül ez birtokaránylagos adó. 

Önkéntesség jellegével azért bir ez adóztatás, mert 
valóságos jövedelem bevallást senkitől se kívánna, ha-
nem csak valamelyik osztály-, legalább a legkisebb osz-
tályadó terhének felvállalását, akármennyi legyen is 
az illetőnek jövedelme. Igy aztán, természetes, hogy az 
osztályba iratkozás az illetőnek nem annyira jövedelme, 
mint inkább ügybuzgalma mennyiségét fogja kifejezni. 
Es ha netalán egyes esetekben a presbyterium vagy egy-
házmegye némi pressziót gyakorol is valakire, — a mire 
a törvényjavaslat is utat nyit, — ez csak erkölcsi és 
pasztorális presszió lehet ; ugy hogy végeredményben 
mégis mindenki maga határozza meg azon osztályt, 
a melynek terhét felvállalja. 

De miután valaki valamely osztályba beiratkozott^ 
annak terhe rá nézve kötelező lesz, ugy hogy kényszer 
utján is meg fog rajta vétetni. E mozzanatnak meg kell 
lenni minden adónál. Továbbá ezen adónem oly szeren-
csés találmány, hogy e mellett a jövedelemnek évről-évre, 

minden ujabb törvényhozási vagy hatósági intézkedés 
nélkül, önmagától növekednie kell. Más szókkal ez az 
adó fejlődésképes. Többektől hallott oly nézetet, hogy 
híveinknek csak igen kis része lesz az, mely a legkisebb-
nél magasabb osztályba fog iratkozni. Elismeri, hogy az 
első évben mindenki a legkisebb osztályba fogja magát 
iratni. E szerint ha az önálló családfők számát 400.000-re 
teszszük, az első évi jövedelmünk lesz 20.000 frt azaz 
annyi, mintha a tiszántúli kerület által javasolt fejen-
ként 1 kr. főadót fogadnók el. De ezen 20.000 frt az-
után évről-évre növekedni fog magától. Mert a becsü-
letesek igen nagy többségben vannak. Ebből már az 
következik, hogy minden kényszer alkalmazása nélkül 
is, a többségben levő jó emberek épen a megfelelő 
osztályba iratkoznak. 

Az osztályadó birtokaránylagos adó. Igaz, hogy 
egy osztály minimális és maximális jövedelem-mennyi-
sége ugyanazon adóteherrel sujtatik, tehát az igazságos-
ság benne nem oly tökéletes, mintha a jövedelem minden 
forintjának egy bizonyos percentje adóban elvétetnék, 
de ezen osztályadónak a kétségtelenül meglévő igazság-
talansága elenyészik az adóösszeg tekintetbe se vehető 
csekélysége altal. Tegyük fel ugyanis, hogy a konvent 
azokat fogja a legkisebb osztályba sorozni, a kiknek évi 
jövedelme nem több 300 frtnál. Ennyi jövedelme lehet 
egy fertály-telkes gazdának. Ha ez fizet évenként 5 krt, 
akkor fizeti jövedelmének í/(i0 rész percentjét. Hát már 
most a legmagasabb összeg, azaz 100 ft. mekkora ösz-
szegnek teszi 1/60 percentjét ? Nem kevesebb, mint 
600,000 frtnak. Ha pedig a konvent azt mondja, hogy 
a legmagasabb adóösszeget már 60,000 frt minimális 
jövedelem utan igényli : akkor a leggazdagabbak nem 
V6o, hanem Ve rész percentet fizetnek adóba; és ha 
ezen kulcsot a legszegényebbekre alkalmazzuk, hogy 
ezek az 5 krban 1/6 rész percentet fizessenek, csak 30 
frt évi jövedelemmel kellene birniok ; már pedig ennél 
több jövedelme van Magyarországon a koldusnak is, 
mert 30 frtból egy család számára egy évre a legsilá-
nyabb tápszert sem lehet beszerezni. Tehát ezen adó-
kulcs nemcsak hogy nem kiméli a gazdagot a szegény 
fölött, hanem még jobban sújtja. 

Ha e törvényjavaslat ellen valami kifogást kellene 
tennie, ez nem más volna, mint hogy az 5 kr. a legalsó 
osztályban, igen kevés. A konventi javaslat három krt 
ajánlott fejenként, a mi egy családra 15 krt tenne, tehát 
itt annak csak egy hatvanad része hozatott javaslatba. 

A törvényjavaslatot elfogadja nemcsak a részletes 
tárgyalás alapjául, hanem részleteiben is változatlanul, 
mert ez egy jó adó és egy jó egyházi adó minden tu-
lajdonságával bir. 

Ballagi is hosszasan beszélt a Lónyaytól származó 
eszme s törvényjavaslat mellett. Elfogadja azt minden 
pontjaiban, csak a minimalis összeget találta csekélynek, 
s helyette 10 krt kivánt tétetni, mert ennyit még a leg-
szegényebb család is áldozhatna évi keresményéből. 

Utoljára Lónyay Menyhért gróf szólott. Számada-



tait nem közölhetjük, mert kijelentette, hogy azokat 
nem szánta a nyilvánosság elé. Ezekből kitűnt, hogy a 
reformátusok a legújabb népszámlálás adatai szerint sok-
kal számosabban vannak, mint ahogy saját egyházi ada-
taink feltüntetik, és hogy 10—15 százalékkal gazdagab-
bak vagyunk, mint aránylag a többi hazai felekezet. 

Magyarországon mindössze 460.000 ref. család van, 
s ezek közt különösen feltűnő kedvező arányban vannak 
a kis- és középföldbirtokosok és a honorátiorok. 

Végre, néhány apróbb észrevétellel szemben, gróf 
Lónyay ügyesen védelmezte a javaslat álláspontját s fel-
hívta az értekezletet a javaslat elfogadására. 

Az értekezlet tagjai lelkes éljenzésben törtek ki s 
egyhangúlag kimondatott, hogy a másnapi nyilvános 
ülésen a javaslatot egyhangúlag elfogadják, azon egy 
pár módosítással együtt, a melyet az értekezleten maga 
Lónyay ajánlott. 

A november 18-iki nyilvános ülés napja megér-
demli, hogy arany betűkkel Írassék a magyar reformált 
egyház történetének lapjaira, mert oly intézményt terem-
tett meg az egyházi országos közalapban, mely az egy-
ház felvirágzását s a közmondásos „kálvinista szegény-
ség* megszüntetését fogja idővel eszközleni. 

Szegények voltunk, s vagyunk: nem szégyeljük 
megvallani. De szegénységünknek meg van a maga 
oka, hiszen minket nem gyámolított soha az államha-
talom, sőt a háborús idők vihara, s az elnyomatás még 
azon vagyontól is megfosztott bennünket, melyet lelkes 
nagyjaink egykor felraktak az egyház oltáraira. Megható 
jelenet volt, midőn a gyűlésnek nemcsak években, de 
egyháza iránti szeretetben s áldozatkészségben is leg-
gazdagabb tagja, a mindenki által szeretett, tisztelt, be-
csült elnöke b. Vay Miklós a közpénztár megteremtése 
után székéből felemelkedve hálát adott Istennek, hogy 

%ezt a napot megérnie engedte, majd midőn a papok kö-
zül korára nézve ő utána következő Dobos János ki-
nyilatkoztatta, hogy most már elmondhatja a Simeon 
énekét, mert lattak szemei a magyar ref. egyház idve-
zitőjét, sőt nemcsak ők, hanem altalában az egész közön-
ség hangos örömnyilvánitásban tört ki, midőn azt az intéz-
ményt létrehoztak,mely midőn az egyházak nyomorát meg-
szünteti : egyúttal a testvérisülésnek ujabb — anyagi — 
kötelékével fűzi össze a már szellemileg egygyé forrt öt 
egyházkerületet. A mai nappal szülemlett meg valósággal 
az egységes magyar reformalt anyaszentegyház. 

A nyilvános ülés következőleg folyt le. 
A jegyző felolvasvan a törvényjavaslatot indoko-

lásává! együtt : az részleges targyalas alapjául egy-
hangúlag elfogadtatott. 

A részleges tárgyalásnál Kun Bertalan a közalap 
céljául ,a csekélyebb díjazású lelkészek segélyezése* 
mellett a csekélyebb fizetésű tanítókat is kivánná segé-
lyezni. Azonban indítványa Lónyaynak azon megjegy-
zésére, hogy a tanítókról, mivel az állam érdekeit is 
szolgaijak, az állam már is gondoskodott: mellőztetett. 

A 4. §.-nál, mely azt mondja, hogy ,ezen közalap-

hoz minden családfő köteles vagyoni és kereseti viszo-
nyához képest bizonyos évi járulékot fizetni,* gr. Lónyay 
azt mondja, hogy a hozzájárulás arányát is kivanna ki-
mondatni, s e végből egy ujabb §. betoldása volna szük-
séges, mi a 7. §. után következőleg toldatott be : 

, A közalaphoz minden családfő évenként legalabb 
oly összeggel tartozik járulni, a mennyi a családja fentar-
tására megkivántató Összegnek '/ l o0o részét képezi. Ha 
pedig valaki évi járulékát egyszer mindenkorra fize-
tendő tőkével kivánná megváltani : akkor fizesse évi 
járulékának húszszorosát. Ez esetben mind ő mind első 
közvetlen utódja a közalapra való adózástól végleg fel-
mentetik. * 

Az ily megváltások által oly tekintélyes tőke kép-
ződnék, mely a közalapot örök időkre biztosítaná. 

A 7. §. második kikezdéséből a szöveg elfogadása 
által 9"ik §. származott. Ebben a közalap gyarapítására 
szolgáló tőkék levén elsorolva, gr. Lónyay a kegyes ado-
mányok címe alá a B. Baldácsy alapítványának a fent 
említett célokra folyóvá teendő évi járulékait is az alap 
évi költségvetésébe kivánja felvétetni. A mi meg is 
történt. 

A törvényjavaslat az elfogadott módosításokkal 
igy hangzik : 

, Törvényjavaslat a magyar országos reformált egy-
házi közalapról. 

1. §. A magyar országos reformált egyházi köz-
alapnak rendeltetése: egyházunk megerősödésére és 
fejlődésére szolgáló azon céloknak elősegélése és gyá-
molítása, melyeket az egyes egyházközségek, egyház-
megyék és egyházkerületek saját erejükből teljesíteni 
nem képesek. 

Továbbá a közalap erejéhez képest oly ügyek 
előbbre vitele, melyek az egyetemes egyháznak kiváló 
érdekeit képezik és csak egyesitett erő által érhetők el. 

2. §. Feladata. 
a) oly szegény egyházközségek felsegélése, melyek 

önerejökből fenn nem állhatnak és a melyeket az illető 
egyházmegye és kerület önerejéből fenn nem tarthat ; 

b) ott hol szükségesnek mutatkozik, uj egyházköz-
ségek alakulásának, templomok és iskolák építésének 
és fentartásának, segélynyújtás által való előmozdítása. 

c) csekély díjazású lelkészek segélyzése. 
d) Magyarország határain belől és a társországok-

ban, vagy ezeken tul fekvő keleti és déli államokban 
elszórva élő hitfelek lelki gondozása s e célból missiók, 
utazó lelkipásztorok intézményének gyámolitása, fentar-
tása és szervezése, hogy igy az idegenek közt könnyen 
elenyészhető ezerek az egyház és nemzettest tagjaiul 
megtartassanak. 

e) elaggott, hivatalra képtelenné vált lelkészeknek, 
lelkészek özvegyeinek s árváinak számára egy nyugdíj-
intézet alkotásat a közalapból adandó állandó segély al-
tal előmozdítani. 

3. §. A segélynyújtás feltétele, hogy az egyház-
községek, egyházmegyék és kerületek a maguk részéről 



is megtegyenek előbb minden lehetőt, azon cél eléré-
sére, melynek segélyezéséért folyamodnak. 

4. §. Ezen közalaphoz minden csaladfő köteles 
vagyoni és kereseti viszonyához képest bizonyos évi 
oly járulékot fizetni, mely legalább is megfelelő legyen 
azon érték egy ezredrészének, melyet a csalad évi fen-
tartása igényel. 

5. §. Az évi járulék megállapítása történik osz-
tály ba sorozás által, még pedig akként, hogy minden 
csaladfő azon osztályba sorozza magát, mely a 4. §-ban 
megállapított aránynak megfelel. 

6. §. Az osztályok fokozatait, a bevallás módját 
s annak helyesbítése iránti eljárást az egyetemes kon-
vent szabályrendelet által állapítja meg. 

7. §. A bevallási ivek betöltését az egyházközsé-
gek presbyteriumai eszközlik, mely alkalommal a kon-
vent által megállapított utasítás köztudomásra hozandó. 
Minden családfő, vagyoni és kereseti viszonyához képest, 
maga választja az osztályt, melybe besoroltatni kíván s a 
mely szerint fogja évi járulékát fizetni. Ezen önkéntes 
bevallás eredménye az egyházközségben köztudomásra 
hozatik s az egyházmegyéhez felterjesztetik. Ugy a 
presbyteriumnak, mint az egyházmegyének jogában áll, 
feltűnő aránytalanság esetében, a bevallást megjegyzései 
kíséretében az illető egyénnek, vagy presbyteriumnak 
visszaküldeni s annak kiegyenlítésére felhívni. 

8. §. A családfőnek jogában áll évi járulékát egy-
szer s mindenkorra megváltani, a mi akkép történik, hogy 
az osztály szerinti évi járulékának húszszorosát kész pénz-
ben a közalapba befizeti. 

Az akkép befizetett összegek tőkésítendők s az 
alap csak a tőkének kamatjait fordíthatja évi kiadásainak 
fedezésére. 

A magát az évi járulék fizetésétől megváltó csa-
ládfő sem maga, sem első egyenes utódja a közalaphoz 
járulásra többé nem hívható. 

9. §. A 8. §-ban említett tőkén kivül a közalap 
tőkéjének gyarapítására szolgálnak : 

a) Az országos domestika címén netalán eddig be-
folyt, vagy régebben kötelezőleg felajánlott adomá-
nyok ; 

b) Egyes egyházi testületeknek u. m. az egyház-
kerületek — megyék — és községeknek hasoncélu tőkéi 
vagy adományai, amennyiben azok most vagy később 
felajánltatnának ; 

c) Kegyes adományok, 
d) Végrendeleti hagyományok, 
e) Evenként egyszer, október utolsó vasárnapján, 

mint a reformátió évfordulatán, a templomi hirdetések 
jövedelme ; 

f) Az alap évi jövedelmének évről-évre tőkésítendő 
25°/0-a, végre 

g) Az évi számadás lezárása után fenmaradt összeg. 
10. §. A báró Baldácsy alapítványnak az alapitó 

levél szerint a föntemlített célokra (2. §. 
évjáruléka az alap évi költségvetésébe fölveendő. 

2. §.) folyóvá teendő 

11. §. A konventnek feladata lesz a 2. §. e) pont-
jában felemlített s mielőbb felállítandó országos reform, 
egyházi nyugdíj-intézetnek szervezése és életbeléptetése. 

A konvent eziránti tervezete, létesítés előtt, az 
egyházkerületeknek hozzájárulása végett megküldendő. 

12. §. Az egyetemes konventnek további feladata 
egy állandó végrehajtó bizottság alakítása iránt intéz-
kedni, melybe minden egyházkerület egy-egy tagot vá-
laszt. Ezen végrehajtó bizottság hatásköre kiterjed a 
közalap kezelése-, a konvent által hozott határozatok 
alapján azok végrehajtása- és általában az összes kezelés 
ellenőrzése-, pénztárak és számadások megvizsgálása-, a 
számadásra kötelezettek felmentése s általában mindan-
nak megtételére, mi ezen alap felvirágzását és rendes 
kezelését előmozdítani képes. 

13. §. A konvent a közalap állapotáról és fejlő-
déséről minden évben emlékiratot bocsát ki, melybe a 
végrehajtó bizottság jelentését felveszi és ezen emlék-
iratát kellő számú példányokban az egyes kerületeknek 
megküldi. 

14. §. Ezen törvény életbeléptetésével és az erre 
szükségesnek mutatkozó részletes intézkedések megtéte-
lével az egyetemes konvent bizatik meg ; rendszabályai 
érvényesek lesznek a legközelebbi zsinatig.® 

Szász Domokos egy újabb jövedelmi forrásul a 
házassági hirdetések egy forinttal való megadóztatását 
javasolja. Erdélyben ez már tényleg gyakorlatban is 
van, hol az, alig 12 év alatt, a papi özvegy-árva-alap 
javára 30 ezer forintot jövedelmezett. 

Balogh P'erenc ellene van az ily című megadózta-
tásnak. Ugy is elég nagy a házassággal járó költség, 
a szegény ember máris alig birja. Ha újabb terhet ro-
vunk r á : azzal csak a vadházasságok számát s az eler-
kölcstelenedést szaporítjuk. Azonfelül ez által eltöröljük 
az önkéntes adózás jellegét, melynek üdvös voltát a 
skót szabad egyházban tapasztalta, hol ez által a pa-
pok fizetésének minimuma 1500 frtra emeltetett. 

Szavazattal erre a Szász D. indítványa elvettetett. 
A 10 §-nál, mely a közalap kezelésére a konvent 

által választandó végrehajtó bizottságról szól, Páli La-
jos azt az indítványt tette, hogy minden egyházkerület 
ne csak egy rendes tagot, hanem egy póttagot is vá-
lasszon ebbe. Az indítvány elfogadtatott. 

A 12. §-hoz, mely azt mondja ki, hogy a szüksé-
ges részletes szabályok kidolgozásával a konvent bizatik 
meg s rendszabályai érvényesek lesznek a legközelebbi 
zsinatig, Lónyay ezt kivánja tétetni: „érvényesek maradnak 
a legközelebbi zsinat ezen ügyben hozandó törvényének ki-
hirdetéséig 

Lónyay indítványát el is fogadták. 
Befejeztetvén a törvényjavaslat tárgyalása, Kör-

mendy Sándor azt indítványozza, hogy az érdeklődés 
fokozására célszerűnek látná, hogy a közpénztárból az 
egyházmegyék s egyházkerületek fiók pénztárakat kap-
janak oly módon, hogy a beszolgáltatandó összegnek 



%-e maradna az egyházmegyénél, l/ t-e az egyházke-
rületnél s csak a maradék 2

+ adatnék a közpénztárba. 
Gr. Lónyay a napirendhez szólva azt mondja, hogy 

miután az egész törvényjavaslat letargyaltatott, ez in-
dítványnak hely nem adható. Meg tehette volna Kör-
mendy a 2 §-nal, de most nem mehetünk bele, ha csak 
az imént megalkotott törvényünket azonnal fel nem 
akarjuk forgatni. Különben is oly nagy a közpénztár 
elé tűzött cél, hogy annak elérését az ily elforgácsolás 
lehetetlenné tenné. Egyik legfontosabb célja a köz-
pénztárnak a szegény lelkészek gyámolitása s az oly 
egyházak segélyezése, melyeknek fennállása egyházi s 
nemzeti érdek. Ne forgácsoljuk tehát szét az erőt, mely 
különben is az egységben áll. Melegen ajánlá ezután a 
megalkotandó alapot a zsinat figyelmébe. Nem tagadja, 
úgymond, hogy minden kezdet nehéz. Ha a ref. egyház 
tagjai felkarolják az alap ügyét, bizonyára oly intézmény 
fog teremtetni, hogy a késő utódok áldva fognak vissza-
gondolni azon napra, melyen a zsinat ezen alapot meg-
alkotta. A mag, mely ma elvettetett, kellő gondozás 
mellett terebélyes fává fogja kinőni magát, melynek ár-
nyékában az egyház jólétet fog élvezhetni. 

Gál Imre : Mikor a belgák függetlenségi harcukat 
vivták, egy hajót bocsátottak a tengerre, arra a hajóra 
ez volt irva: ,Incertum, quo Fata ferant.4 

En ehhez a hajóhoz hasonlítom a mi magyar ref. 
egyházunkat, azért, mert bizonytalan volt a rév, melybe 
sorsa hajtani fogja. Most megváltoztak a körülmények, 
mi különböző egyházkerületek békésen, testvériesen 
egyesültünk s ez által felépítettük azt a falazatot, 
a melynek kebelében megszűnik a viszálkodás, az 
egyenetlenkedés, a torzsalkodás, a szegénység és az 
elhagyatottság. Én azt hiszem, hogy nem koszorúzhat-
juk meg szebben az egyetértést, a testvéries kibékülést, 
nem emelhetünk szebb tetőzetet erre a nagy épületre, 
mintha gróf Lónyay módosítása beszövésével a magyar 
országos reformált egyházi közalap tervezetét teljesen 
elfogadjuk (Általános helyeslés ) 

Ragályi György igy szólt : Szónoklatot sokat hal-
lottam, de ajánlatot keveset. Azt hiszem, az adakozást 
meg kell kezdeni. Én részemről a domesztikára ezer fo-
rintot ajanlok fel. (Hosszas éljenzés.) 

Ballagi Mór: Nekem oly örömöt okozott e mai 
nap, hogy ki kell jelentenem, hogy én a második ezer 
forintot teszem le e szent célra. (Hosszas éljenzés.) 

László József: E magasztos pillanatban nem te-
hetek egyebet, mint hogy a közalaphoz a harmadik 
ezer forinttal járulok. (Szűnni nem akaró éljenzés.) 

Makay Dániel: Szálljunk le az alsóbb régiókba. En 
mint csalados ember, száz forintot ajánlok fel. (Éljenzés.) 

Révész Halint indítványozza, hogy Lónyaynak a 
zsinat jegyzőkönyvileg fejezze ki köszönetét (Élénk he-
lyeslés.) 

Lónyay Menyhért kijelenti, hogy csak kötelessé-
gét teljesítette s ezért köszönet nem illeti meg. (Él-
jenzés.) 

Vay Miklós báró elnök: Sok alkalommal volt 
szerencsém elnöki minőségben tiszteletreméltó gyüleke-
zetek határozatait kijelenteni. De soha nagyobb öröm-
mel nem tettem ezt, mint ma, a midőn szerencsém van 
a reformált egyház zsinatának azon hatarozatát, mely 
szerint egyhangúlag elfogadja azon indítványt, a melyet 
Lónyay Menyhért gróf társaival együtt kidolgozott és 
előterjesztett. Mert az által bevezető szavaim igazoltat-
nak, a midőn megnyitó beszédemben azon reményem-
nek adtam kifejezést, hogy lehetetlen, miszerint a ma-
gyar ref. egyház megtagadja múltját, hogy ne legyen 
most is áldozatkész, hogy ne ragadná meg most a leg-
nagyobb örömmel az alkalmat anyaszentegyházának 
ujabb életre való ébresztésére. 

Magasztos volt a cél, az áramlat, mely ide veze-
tett, és a zsinat megértette az áramlatot és megragadta 
az alkalmat a cselekvésre, mondván : >,bis dat, qui 
cito dat*. 

Itt van előttünk a törvényjavaslat, Isten segitsé-
gével törvénynyé is fog válni; de azért még csak pa-
píron lesz meg. A legelső feladat tehát az lesz, hogy 
érezzük, miszerint annak életbe léptetése körül mind-
nyájunknak vannak kötelességei és teendői. 

Verba volánt, exempla trahunt. És e téren nekünk 
vagyonosabbaknak, azután a lelkipásztoroknak fog jutni 
legnagyobb feladat : de nemcsak ezeknek, hanem a ref. 
egyház minden tagjának lesz ez irányban teendője. 
Családfők, anyák, sőt még a gyermekek is rajongjanak 
ez ügyért, hiszen ha tudtunk iskolai takarékpénztarakat 
alapitani, vájjon megtagadnák-e a gyermekek, ha azt 
mondjuk nekik, szereted-e vallásodat, egyházadat ? ha 
igen: ugy add ide garasodat! Csak ha valamennyien 
vállvetve közreműködünk, csak azon esetben fogjuk 
ezen üdvös intézményt életbe léptethetni. 

Egyébiránt a példabeszéd azt mondja : segits ma-
gadon, az Isten is megsegít ! Megpróbálunk mindent, 
de az áldás Istentől jő ! (Lelkes éljenzés). 

Fejes István : Meghatva érzem magamat ezen ün-
nepélyes pillanatban, és hálás köszönetemet nyilvánítom 
az egyház lelkészeinek részéről, a kiknek állásuk bizto-
sitasa tekintetében hozatott ezen nagyszerű határozat. 
Buzgó és lelkes világi főgondnokaink és főuraink hozzá-
járulták ezen nagyszerű épület alapjainak lerakásahoz, 
egyszersmind egy oly uj terhet vallaltak magukra, a 
minőt a magyarországi taríadalomban mások ő rajtok 
kivül nem hordoztak. Azt hiszem, hogy a tény, a mely 
itt most jegyzőkönyvünkbe iktattatott, századok multá-
val is kimagasodó monumentum fog a magyar reform, 
egyház történetében maradni. Minden intézkedéseink 
alá vannak vetve az idők változásainak, de ez mara-
dandó emléke lesz ezen zsinatnak. Azt hiszem, hogy 
ez által Mózeseink egyszersmind egy érckigyót tartanak 
kezükben, a mely egyfelől e monumentum maradandó-
ságát jelenti, másfelől azt, hogy a kik ezen érckigyó 
altal megérintetnek, azoknak sajgó sebeik begyógyit-
tatnak ! 



Azt hiszem végre t. zsinat ! hogy ha voltak, kik 
kisszerűeknek tekintettek némely tárgyakat, a melyek 
ezen zsinat által felöleltettek, de ezen monumentumot ők 
is nagyszerűnek fogják ismerni, hogy ezen egy alkotás-
nál fogva is érdemes volt, hogy a zsinat létrejött ; el-
lenben, hogyha másrészről volnának talán olyanok, a kik 
egy vagy más tárgy vitatásánál egyénileg sérelmet szen-
vedtek : de, midőn ezen érckigyó által megérintetnek, 
ezen egyének sebei is megfognak gyógyulni, és mindenki 
örömmel, hittel és szeretettel fog eltávozni e zsinatról. 
En azért hálámat fejezem ki az igen tisztelt világi főgond-
nok és elnök iranyában, a ki ezen eszmének régóta lel-
kes bajnoka. (Elénk éljenzés.) Hálámat fejezem ki az 
egész főgondnoki kar és a zsinat világi tagjai irányában, 
a kikről hiszem, hogy buzgón fognak ezen ügy érdeké-
ben működni. Az isteni gondviselés tartsa meg őket 
egyházunk javára ! (Elénk éljenzés.) 

Dobos János: Korra és vénségre tekintve, tudomá-
sommal csak egy van korosabb nálam, a mi igen tisz-
telt elnökünk (Zajos éljenzés.) A tiszteletre méltó lelké-
szi karban én vagyok a legöregebb, a legidősebb. 

Engedjék meg nekem, hogy én is érezzem ennek 
a monumentumnak, ennek a történetnek nagyságát, fen-
ségét és dicsőségét, engedjék meg nekem, hogy én, mint 
legöregebb a jelenlévők között, a papság, az egyház 
nevében bemutassam azon örömet, a mit kebelemben 
érezek, de szám kimondani nem képes. 

Nagyméltóságú zsinat! Itt e teremben, itt e temp-
lomban, hadd mondjam el és hadd fejezzem ki azt a 
sok érzést, a mely most kebelemben tolong ; hadd fe-
jezzem ki, amit máskép könyeim fejeznének ki; hadd 
mondjam el az öreg Simeonnal; minek utána nem sok 
van, a mit még élek e földön, de mégis minek utána 
meglátták szemeim ezen dolgokat; hadd mondjam el: 
„Mostan bocsásd el szolgádat békével !(< (Lelkes éljenzés.) 

Kiss Áron. Együtt vagyunk, mint urunk tanítvá-
nyai voltak az első Pünköst ünnepén, együtt vagyunk 
egyenlő értelemmel, megszállott bennünket Isten szent 
lelke és a mit buzgó imádsággal annyiszor kértük, hogy 
a nyomor karjai közül meneküljenek azon munkások, a 
kik az ur szőlőjében dolgoznak ; ime halljuk az ur meg-
hallgató szavát, hogy teljesülésbe menend buzgó imád-
ságunk. Itt vannak az isteni gondviselésnek eszközei, kö-
zegei köröttünk és közöttünk, a kik felsegítik a gyámol-
talant, támogatják az erőtlent, megelégítik az éhezőt. 
Egy ünnepet ülünk, a melynek még párját nem ülte a 
magyar ref. egyház. Hadd szenteljük meg ezen ünnepet 
ugy, hogy ne gondolkodjunk most más dolgokról, ne 
foglalkozzunk más érzelmekkel, mint az egyesülés és sze-
retet érzelmével, mely bennünket célunk felé segitend. 
Kérem a nagyméltóságú elnökséget és a zsinatot, ezen 
ünnepélyes hatás alatt hadd távozzunk el innen, s hadd 
áldozzunk Istenünknek e nagy nap jelentőségéhez képest. 
(Általános élénk helyeslés.) 

Ezzel az ülés d. u. ]/22 órakor véget ért, Nagy 
Péter elnök azon nyilatkozatával, hogy miután az idő 

drága, délután 5 órakor ismét ülés fog tartatni, melyen 
a függőben levő kisebb ügyek intéztessenek el. 

Nov. 18-án délután 5 órakor az ülés megnyílván, 
napirendre került a Pap Gábor és társai azon in-
dítványa, hogy a fegyelmi ügyek mellett az egyházi 
közigazgatási viszonyból származó peres ügyek elinté-
zésére is kívánnának törvényeket alkottatni, mivel az 
egyháznak ez eddig gyakorlatban volt jogát jövőre is 
fentartandónak vélik. 

Pap Gábor utalva az indítvány indokolásában elő-
adottakra : azt egyszerűen elfogadtatni kéri. 

Ritoók Zsigmond azt mondja, hogy ily perrend-
tartást a zsinat nem alkothat, mert hosszas vitat szülne, 
hogy a szóbeliséget vagy az Írásbeli eljárást fogadnók-
e el! És bár az egyházi kérdésekből eredő perek nem 
oly bonyodalmasak mint a polgáriak : de ezért ezekre 
is rendtartást kellene kidolgozni, pedig azon adatok is, 
melyeket e tárgyban az egyházkerületek benyújtottak, 
hiányosságuk s zavartságuknál fogva nem használhatók. 
Sok oly ügy van itt felemlítve, mely az egyházi ható-
ságok által is elintézhető, mint p. o. a hivatalnokok 
fizetésének kiszolgáltatása, de mások a polgári hatóság 
elé tartoznak, milyen p. o. a közlegelő kérdése. Mint-
hogy bajos hirtelen kiválogatni az e. hatóság elé tartozó 
ügyeket: azért e tárgyat a konventhez kivánja áttétetni. 

Kántor Sámuel azt kivánja a konventnek tudtára 
adatni, hogy nem valami a polgári perrendtartás mintájára 
szerkesztett javaslatot kívánnak, hanem csak az eddigi 
patriarchalis gyakorlat rendszerezését. 

Körmendy a zsinat rövid idejére való tekintet-
ből szintén nem bánja, ha e tárgy a konventre bizatik, 
csakhogy egyszerű s az egész egyházra nézve egyenlő 
legyen a perrendtartás, mert némely polgári tisztviselő 
épen a formaság hiányára való tekintetből tagadja meg 
az egyházi bíróságoktól az assistentiát. 

Csider Károly azt hiszi, hogy mivel rövid idő 
alatt nem szerkeszthetnénk jó perrendtartást, jobb lesz, 
ha a konventre bizzuk a dolgot. Meg van különben is 
minden egyházmegyének s kerületnek a maga eljárási 
szabálya s ha nem effectuáltatnak végzései : az az el-
járó személyek hibája. Különben is ki van már fejezve 
az alkotmánytervezetben, hogy az egyház ügyeit maga 
intézheti : ennélfogva ha ez szentesittetik, a polgári ha-
tóságok az assistentiát meg nem tagadhatják. 

Lónyay gr. : Az alkotmány elkészült, a domestica 
felállíttatott s ha a zsinat több kérdést nem oldana is 
meg: elvégezte feladatát. Különben az elhalasztásból 
nem származik veszedelem, mert megmarad az eddigi 
gyakorlat. Mintsem elhamarkodva rosszul végezzünk va-
lamit : jobb ha a konventre bizzuk. 

Véghely a Ritoók indítványára szavaz, ha az, a 
mit Csider mondott, az alkotmánytörvényben hatályosan 
kifejeztetik. 

Beöthy szerént nem szükséges ez ott, mivel a 
bírósági szervezetben úgy is benne van; ez pedig az 
alkotmányszervezetnek kiegészítő része. 



Nagy Péter elnök felolvastatván újra a Ritoók in-
dítványát, szavazattal elfogadtatott. 

Tárgyaltatott ezután Kovács Antal és társai azon 
indítványa, hogy a reformált egyháznak a házassági 
váló perekben az 1790,1 t. c. által is biztosított bírás-
kodási jogának érvényesítésére, bíróság állittassék. 

Beöthy ezen közjogi kérdést a luther. atyafiakkal 
közösen tartja megoldhatónak. Felhívást kiván tehát 
azokhoz e tárgyban intéztetni s csak ha azok is hajlan-
dók ily irányú intézkedésre : akkor azokkal egyértelmű-
leg intézkedhetnék benne a zsinat. 

Balogh P"erenc ugy nyilatkozik, hogy mivel a 
kor szelleme a polgári hazasság felé tör s az rövid időn 
ugy is megvalósul, sőt maga is ez eszme barátja : nem 
tartaná célszerűnek, ha most bele mennénk ilyenféle do-
logba. Ha el tudtuk tűrni évszázadokig, hogy e jogun-
kat nem gyakorolhattuk, várhatunk tovább is, míg az 
allam ez ügyben intézkedik. Beöthy indítványához csat-
lakozik. 

Kiss Áron szerént, ha a polgári házasság létre 
jő, nem mi érettünk jő létre, hanem azokért, a kik a 
házasságot felbonthatatlannak tartják. O azt tapasztalta, 
hogy hitfeleink is óhajtják, hogy legyen a házassági 
váló perekre bíróságunk mint az erdélyieknek. A luthe-
ránusokkal egyetemben való elintézést elodázásnak tartja. 

Lükő Géza nem szeretné, ha a zsinat a mult szá-
zadokhoz akarna vissza térni. Ne akarjuk a törvényho-
zással e retrográd lépést megtétetni; ugy is a polgári 
házasságot fogja a liberalismus életbe léptetni. 

Molnár Béla nem akarná e százados jogunkat a 
polgári házasság kérdésével összekeverni. Nekünk az 
1790/1 t. c. szerént valóban jogunk van, ha akarjuk, a 
házassági törvényszék felállításához, csak az a kérdés : 
szükséges-e ez most ? Mivel szerinte nem szükséges, a 
jog elismerése mellett napirendre térést indítványoz. 

Körmendy Sándort aggasztja az, hogy oly ügyet 
is a konventre bízunk, a mit az ide terjesztett. Ez annyi 
volna, mint ha az ügyet el akarnók ad graecas calendas 
napolni. Tegyük le inkább azon indokból, a mit Beöthy 
mondott, hogy a lutheránusokkal együttesen kívánjuk 
elintéztetni. Ha a róm. kath. egyház sem birna ez in-
tézménynyel, ő sem követelné a prot. egyház számára. 
De ezzel is kevesbednék a kettő között levő különbség. 
Azok, a kik a polgári házasság behozatalat mi hamarabb 
bekövetkezendőnek hiszik, nem értik az idők jeleit. Hi-
szen mar Deák Ferenc hangoztatta, s a törvényhatósá-
gok is gyámolítottak : még sem boldogult vele. Egyéb-
iránt sok családi szerencsétlenségnek elejét vennők vele 
s költséggel sem jarna, mert ugy az e. megyének, mint 
az e. kerületeknek van törvényszéke : ezért vagy intéz-
zük el, vagy elintézését bízzuk a konventre. 

Antal Gábor azt kérdi Körmendytól, melyik egyház-
kerület bizta meg őket, hogy ez ügyet ide vonjak. Ne-
künk nem lehet oly ügyet elő vennünk, a mit az egy 
házkerületek ide nem tettek. (Zajos ellenmondás.) Ez nem-
csak minket, hanem állami közjogokat is illető kérdés. 

Nálunk a polgári hatóságok nem tárgyalják rosszabbúl 
a válás ügyét, mint az erdélyi egyházi biróságok. Ha 
magunk targyalnók, sem menne jobban, mint a hogy 
most megy. Vegyük le a napirendről, ne keverjük 
össze sajat ügyeinket -az állam ügyeivel. 

Lengyel Imre helyesnek tartja az indítványt, mert 
hiány volna, ha a zsinat kifejezést nem adna annak, 
hogy jogaihoz ragaszkodik. Azt kivanja kimondatni, 
hogy a mennyiben a róm. kath. házassagi bíróság ér-
vényben hagyatik, mi is ragaszkodunk az 1790/1 tör-
vényben elismert jogainkhoz, de hogy a bíróság miként 
léptettessék életbe, azt a konventre bizná. 

Szentpétery Sámuel megalázónak tartja, hogy 
míg más felekezetnek meg van adva a jog, hogy há-
zassági ügyben itél, minket oly kiskorúaknak tart a 
kormány, hogy nem tudnók házassági ügyeinket intézni. 
Beöthy indítványára szavaz. 

Ballagi: Pia az országgyűlésen kellene nyilatkoznia 
e kérdésben, a polgári házasság mellett s a szent székek-
eltörlésére szavazna; de oly felekezet gyűlésében, melynek 
alapitói kimondták, hogy a házasság polgári cselekmény 
ugyan, de azért megkívánjak, hogy az egyház szente-
sítse : a polgári házasságra nem szavazhat. Ha azt mond-
ják ne bizassék a házassági ügy a szentszékre, melynek 
tagjai a házassághoz nem értenek: ezt érti. De hogy 
a mi tanácsunkra se bizassék, melyben néhány pap ki-
vételével többnyire törvénytudók ülnek: azt nem érti. 
És mivel nemcsak az 1790/1 hanem az 1868 t. c. is 

j elismeri ezen jogunkat? kivánja, hogy mig más felekezet 
| birja e jogot, mi is ragaszkodjunk hozzá. Beöthy indít-

ványára szavaz. 
Teleki Péter szerént a róm. kath.-nál szentség 

a házasság, azért keli a szent széknek ítélni felette. A 
vegyes házasok váló pereit át teszik a polgári törvény-
székekhez, hol elég gyorsan és olcsón Ítélnek benne. Ha 
mi nekünk is lenne szent székünk: az csakis az elválást 
mondhatná ki; az anyagi peres kérdések elintézése vé-
gett ekkor is a polgári törvényszékhez kellene folya-
modni s ezáltal a^ ügy lassabban s drágabban menne. 
Nem kivánja tehát, hogy szent székünk legyen, s napi-
rendre térést indítványoz. 

Kovács Antal a dunamelléki egyházkerület jegyző-
kön)'véből mulatja ki, hogy az kivánja a házassági ügy 
felett itélő bíróságot. 

Szász Domokos csodálkozik Balogh Ferencen, a 
ki magát eddig a traditionails hit bajnokának mutatta 
be, hogy most könnyen bánik el olyan joggal, melyet 
a ref. egyház korával egyidejűleg megszerzett s melylyel 
a Királyhágóntúl most is bir, a Királyhágóninnen pe-
dig jóllehet az absolut kormány konfiskálta, de nem csak 
az 179° ,, hanem az 1868-iki is sanctionált. I la a ref. 
egyház rögtön felállítaná a szent széket: államjogba te-
hát nem ütköznék. Antal G. argumentumát megfordítja 
s azt mondja, hogy Erdélyben ép oly jól és sokkal olcsób-
ban végzik a való pereket, mint Magyarországon a bi-
róságok. Náluk alig kerül szegény embernek 30 ftba, 



mig itt, a hol ügyvédek vezetik az ügyet, aligha többe 
nem kerül. Nem hiszi, hogy a polgári kötelező há 
zasság mostanában behozassák. Az a hatalom, mely 
a protestánsoktól elvette a házassági ügyet: meg tudja 
akadályozni a polgári házasság behozatalát is. Napirendre 
nem térne, hanem Beöthy indítványát fogadja el. 

Beöthy Zsigmond azt tartja, hogy a polgári há-
zasságról felmerült vita a kérdéshez nem tartozik. O azt 
akarja, hogy az 1790/1 t. c. által elismert jogunk ép-
ségben tartassék. De mivel a törvény mindkét felekezet-
beli reformátusokról szól : azért tette úgy indítványát. 

Molnár Béla mint praktikus ügyvéd, a házassági 
biróság felállítását sem időnyerés sem költségkímélés 
szempontjából nem tartja szükségesnek. Mert mig a pol-
gári törvényszéknél 6 hó alatt be lehet végezni a váló 
pert, addig ha egyházi biróság lesz, legalább 12 hóig 
el tart, és mivel az anyagi kérdést a bíróságnak kell 
elintéznie, kettős lesz a költség. 

Lengyel Imre járult ugyan Beöthy indítványához : 
de azt kivánja Jcitétetni, hogy a házassági törvényszék-
hez a ref. egyháznak is van joga. 

Szavazatra kerülvén a dolog, Kovács Antal indít-
ványa elvettetett, a Beöthyé pedig a Lengyel Imre tol-
dalékával együtt elfogadtatott. 

Következett ezután az alkotmánytervezetből a fe-
gyelmi ügyek összeszedésére, s egy szakaszba foglalá-
sára kiküldött bízottság munkálatának tárgyalása. 

Az egész munkát némi csekély, főleg stylaris mó-
dosítással elfogadták. 

Végül elintéztetett György Endre azon indítvá-
nya, mely szerént az egyetemes konventet felhatalmaz-
tatni kéri hogy ha időközileg a középiskolák rendezé-
sére oly országos törvény hozatnék, a melynél fogva a 
mienknek pótlása, vagy módosítása kívántatnék: ezt a 
konvent az egyházkerületek meghallgatása mellett meg-
tehesse. 

B. Vay elnök azt hiszi, hogy a zsinatnak a tör-
vény szentesítése után a kihirdetésre össze kell gyűlnie. 
Ne bízzuk tehát az iskolaügy érintett elintézését a kon-
ventre, mert akkor elintézhetjük magunk zsinatilag. 

György Endre megelégszik azzal, ha kimondatik, 
hogy a zsinat csak elnapoltatik, de befejezve nincs, mert 
ekkor a kormánynyal érintkezésbe léphet. 

Lükő Géza ezt magától érthetőnek tartván, arra 
kéri György Endrét, vegye vissza indítványát. György 
csak a mondott feltétel alatt kivánja ezt tenni : ennél-
fogva az elnök szavazást rendelvén György Endre in-
dítványa felett: a gyűlés nem fogadta el. 

November 19. 
A napirend első tárgyául a jegyző másod izben 

olvasta az alkotmánytervezetet a 120. §.-tól fogva ; mely-
nek bevégződése után Vályi János azon kérdést intézte 
a zsinathoz, hogy behozhatják-e azon egyházmegyék s 
kerületek a 10 éves restauratiót, ha akarják, a melyek-
ben eddig nem volt szokásban, miután a törvény ugy 

rendelkezik, hogy csak azok tehetik, a melyekben a zsi-
nati törvény megalkotásakor gyakorlatban volt. 

Nagy Péter elnök a házszabályok nyomán azt fe-
leli, hogy a kiigazításra a 2-odszori olvasásnál nincs 
joga a zsinatnak, hanem bizottságot küld ki, mely a 
3-adszori olvasásra beadja jelentését. 

Erre a törvény szövege végleg elfogadtatott. 
Majd gr. Ráday Gedeon szólalt fel, mondván, hogy 

ifjú báró Vay Miklós megbízásából jelenti a zsinatnak, 
hogy ez a régebben megpendített, de létre nem jött 
domesztikára befizetett adományait 5000 ftra kiegészítve, 
a most megalakult közpénztár rendelkezésére bocsátja. 

Erre Körmendy Sándor azt indítványozta, hogy 
aláírási ívet kellene szerkeszteni, melyre azok is felje-
gyezhessék adományaikat, a kik bár örvendenek a teg-
napi határozatnak, de élő szóval restelnek jelentkezni. 

Lónyay az aláírási ív szerkesztésére bizottságot 
indítványoz, hogy szabatosan formuláztassék, hogy mi 
célra s mi módon kötelezik magokat az aláírók. 

Lónyay indítványa elfogadtatott, s az aláírási ív 
szerkesztésével meg is bízatott azon hozzáadással, hogy 
válasszon maga mellé tetszése szerént két-három egyént. 

Vay Miklós báró elnök : Őszintén megvallom, hogy 
én az itt teendő adakozásoktól nem várok nagy ered-
ményt ; hanem várok attól, hogy bekövetkezik az idő, 
a midőn tömegesen tódulunk ide és leteszszük fillérein-
ket a szent cél javára. Én talan ellentétbe jövök ma-
gammal, ha azt mondom, hogy ha most az ív ide leté-
tetik, én aláírni nem fogok. Azonban, ha korommal szá-
mot vetek, az is igaz, hogy nem tudom, lesz-e még mó-
dom osztályozni magamat. (Éljenzés.) Hanem van a tör-
vényjavaslatban egy §., a mely a végrendeleti hagyo-
mányokról szól : legyen szabad nekem, ma megtennem 
végrendeletemet, de ugy, hogy még életemben készpénz-
ben lefizethessem, amit e célra szántam. Én is ötezer frtot 
ajánlok fel a domesztikára. (Hosszantartó zajos éljenzés.) 

Ballagi Mór: Tisztelni az érdemet szent kötelesség. 
Meghajlani a nagy tehetség előtt lelkünknek oly sugal-
lata, a melynek becsületes ember ellen nem állhat, mind 
a kettőnek szóban is kifejezést adni a léleknek csak-
nem ösztönszerű szükségessége. Azt hiszem, ha nevet 
nem nevezek is, e teremben mindenki érti, hogy kikről 
van szó; az egyik nagyméltóságú elnökünk, a kinek 
családjánál hagyományos a protestáns egyház iránti sze-
retet, a másik gróf Lónyay Menyhért, a kinél szintén 
családi örökség a protestáns egyház szeretete. Hogy 
ezt a hagyományos irányt el nem feledték, megmutatták 
legközelebb, még pedig oly mérvben, hogy a mi 
több évtized óta legmelegebb óhajtása, áhitozása volt az 
egyháznak, az most teljesedésbe fog menni, teljesedésbe 
minden bizonynyal, különösen akkor, ha megtörténik 
az, a mit most mondott gróf Lónyay, hogy itt fogják 
az aláírási ivet köröztetni, s mindenki aláir annyit, a 
mennyit vagyoni tehetsége megenged. Mert csak akkor 
állhatnak bátran a hivek elébe azok, kikre, a mint Szent-
pétery S. tisztelt képviselőtársam igen helyesen meg-



szélyeit, a korlátozott választás mellett van. A vita 
onnét ered, mert az i-ső §-ból elhagytuk az elvi kife-
jezést. Jobb lett volna ezt az egész ügyet a kerületekre 
bízni. Vitattuk eléggé a dolgot, most már megért a kér-
dés, szavazzunk felette. 

Sylvester Domokos: Szalmát csépelünk. A qua-
lificatió nem zárja ki a kandidatiót, mert a quilificatió 
csak megszabja a kandidaló bizottság eljárását. Sza-
vazzunk. 

Vályi Lajos a qualificatiót elég kijelelésnek tartja. 
Vályi János indítványára szavaz. 

Balogh Ferenc : Mivel az egyenlő minősitettségüek 
közt is lehet különbséget tenni ad hominem és ad ec-
clesiam, mivel a holt szabályt élő emberek alkalmazzák 
ad hominem és ad ecclesiam, mivel ismétlést lá t : igy 
fogalmazná a io-ik cikket: a lelkészválasztás kijelelés 
által történik. 

Révész Bálint: Azt álliták némelyek, hogy miután 
a qualificatiót és osztályozást elfogadtuk, nincs szükség 
kijelelésre; továbbá, hogy már az i-ső §-ból is kihagy-
tuk a kijelelést : de hisz benne volt akkor, mikor álta-
lános tárgyalás alapjául a törvényjavaslatot elfogadtuk s 
azért hagytuk ki csak onnét, hogy hátrább tegyük. 
Egyetért Sylvesterrel, hogy a két fogalom nem zárja 
ki egymást, hanem inkább folyománya egyik a másik-
nak. A qualificatió és osztályozás a kerületekre bizatik, 
ki tudja létesül-e valamikor. Vagy ha meg lesz és pályáz-
hat 30—40 egyén elhuzódhatik a választás Isten tudja 
meddig. Szükség tehát, hogy legyen kandidatió, hogy 
irányt adjon a gyülekezetnek, hogy kit tart rájok nézve 
alkalmasnak. Az kétségen felül áll, hogy a kijelelést 
nem lehet kitörölni e törvényből. 

László József azt hiszi, hogy azért bonyolodtunk 
ily vitába, mert két oly fogalmat a mi egyet jelent, kü-
lönbözőnek vettünk. Azt hiszi, vége lenne a vitának, ha 
kimondanék, hogy a választás qualificatió vagy a mi 
mindegy kandidatió által történik. (Ellenmondások.) 

Beöthy Zsigmond örömmel constatálja, hogy a mit 
•ő indítványozott az érdemesült lelkészek promotiója 
keresztül ment, sőt mivel a segéd lelkészek pappá lehe-
tése is biztosítva van, teljesen meg van nyugtatva. Mi-
kor tegnap Lónyay azt indítványozta, hogy cikke a 7-
dik szakasz elé jöjjön : ezzel nem azt mondta, hogy a 
kandidatió nem kell, hogy pótolja Sőt egyenesen ugy 
all a dolog a mint többen mondták, hogy a qualificatió 
és a classificatió a kijelelő bizottságot szabályozzák. A 
kandidationalis bizottság pedig azt szabályozza, hogy a 
nép azok közül ne válasszon, a kik nem qualificáltak. 
Tovább nem szükség vitáznunk, fogadják el e §. t. 

Lengyel Imre : Labyrinthba jutottunk, mert az első 
§-ból kihagytuk a kijelelést. Ha azon alapra áll a mit a 
zsinat elfogadott, t. i. a qualificatió és classificatió alapjara 
feleslegesnek tartja a kandidatiót. De ha kihagyják : akkor 
a többi eljarasnak nem lesz alapja. Hogy tudja meg a 
nép, hogy kit valasszon; Révészszel oda nyilatkozik, 
hogy nem lehet kihagyni e §.-t. 

Veszprémy Gáspár: ők a kanditátióval a lelkész-
választás korlátozását akarták, de ha e qualificatió 
és classificatió meg van, nem kell a kijelelés, mert az 
esperes megmondja, hogy kik jelentkeztek. 

Kovács Albert : tagadhatatlan, hogy a kijelölés 
némi korlátot jelent; tagadhatatlan, hogy a qualificatió 
és classificatió is korlát; tehát a kik a korláttól félnek, 
nem csoda, ha a kétszeres korláttól kétszeresen félnek. 
Pedig az egyik a kijelelő bizottságot s a másik a vá-
lasztókat korlátozza. Tehát e két institutió nem teszi 
egymást feleslegessé, hanem inkább kivánja. Óhajtja, 
hogy az egyházmegyék a gyülekezetek felett gyámkod-
janak, de korlátlan hatalmat nem adna nekik. Épen ezt 
korlátozza a Lónyay módositványa, mely tehát nem 
zárja ki a kandidáló bizottságot. 

Vályi János végszóval él, hosszan cátolva az el-
lene szólókat. 

Nagy Péter felteszi a kérdést a szavazásra, és pe-
dig mivel 1 5 képviselő névszerinti szavazást kért, a név-
sort felolvastatja. 

Igennel szavazott 45, nemmel 35 képviselő, ennél-
fogva a Lónyay módositványának 10. §-a is elfogadtatott. 

Pály Lajos. Miután e §. elfogadtatott, és miután 
nincs gondoskodva arról, hogy kinél jelentkezzenek a 
jeleltek, oly indítványt ad be, mely az e tárgyban te-
endő intézkedéseket szabályozza. 

Nagy Péter: majd ha a részletes tárgyalás során 
e kérdés következik, akkor kéri megtétetni az indítványt. 

Olvastatott ezután az eredeti javaslat 7. §-a. 
Körmendy módosítást nyújt be arra vonatkozó-

lag, hogy az egyházmegye kikből alakítsa a kijelelő 
bizottságot. Azt akarná, hogy ,az egyházmegyei köz-
gyűlés évenként, egy évi tartamra, az egyházmegyei 
tanácsbirák közül a kijelelő bizottságba 3 rendes és 3 
póttagot válaszszon 4 

Veszprémy Gáspár a szöveget akarja, a mint 
van, Körmendy módositványának elvetésével. 

Felolvastatván Páli Lajos hosszadalmas módosit-
ványa, Körmendy már csak azért is elvetendönek tartja, 
mert a választás előtt csak 24 órával akarja a jelölteket 
tudtul adni a választóknak. Legfölebb annyit tartana 
meg belőle, hogy jelentkezhetni az esperesnél. 

Beöthy hirlapilag is óhajtaná köröztetni a megü-
rült lelkészi állomást. 

Körmendy csak a qualificalt lelkészeket kívánná 
tudósíttatni az esperes által. 

Antal Gábor ugyanezt kivánja, hozzá téve, hogy 
a püspök kihirdeti az egyházi lapban, hogy jelentkezzék 
a ki akar. 

A 7. §. Körmendy módositványával s ez utóbbi 
toldalékkal elfogadtatott. 

A 8. § ra mely a jelöltek számát szabja meg, 
Béky Sámuel azt mondja, hogy mivel a kijelölő bizottság 
mint Kiss Áron mondá, csak a gyülekezetet van hivatva 
támogatni: azt óhajtaná, hogy a kellő minősitvénynyel 



birók közül, egyet legalább olyat tartozzék kijelelni a 
bizottság, a kit az egyház jelel ki. 

Molnár Béla: jelentkezés levén, nem lehet kije-
lelni olyat, a kit az egyház kívánna talán, de a jelent-
kezettek között nincsen. 

Szász Domokos nem járul Béky módositványához, 
mert ez kerülő uton megsemmisítése volna a zsinat azon 
határozatának, mely a kandidatiót megállapítja. E sze-
rént ha a bizottság meggyőződik, hogy valamelyik a 
qualificaltak közül nem azon egyházba való ember, nem 
jelöli ki. Fölmerülhetne tehát az az eset, hogy a gyü-
lekezet oly külső minősitvénynyel biró embert ajánlhatna 
a ki nem hozzájok való. A kandidáló bizottságot uta-
sítással megkötni nem lehet s ez intézkedés gyakorlati-
lag kijelelés nullificatiójára vezetne. 

Sem Miklovic sem Lengyel Imre nem fogadják el 
Béky módositványát, ez utóbbi a szövegbe : ajánlottak 
helyett jelentkezetteket kiván tétetni. 

Körmendy, mivel azon esetre, ha a gyülekezet a 
kijeleltek közül vonakodnék választani, az egyházmegye 
azon jogát, hogy ily esetben az rendelhet oda papot, 
az egyházmegyei tanácsbirákra kivánná ruháztatni. 

Vályi Lajos nem szereti a consistoriumot. Kör-
mendy indítványát nem fogadja el. 

Révész Bálint nem tartja a szabadság eszméjével 
megegyezőnek, hogy bele tétessék a törvénybe a lel-
kész-rendelés. Ne tegyük fel, hogy ily renitens község 
akadhatna. Kihagyatni kéri. 

Lengyel Imre a szöveg mellett nyilatkozik. A zsi-
nat megkérdeztetvén elfogadta a §-t. 

A 9. §. kimaradt a 10. elfogadtatott, de a I I , 12, 
13 benne levén a Lónyay szövegezésében, szintén ki-
maradt. 

A 14. §-hoz, mely azokat sorolja el, hogy kik 
nem jelölhetők ki, Illyés Balint szólt: az utolsó részt igy 
kivánná szővegeztetni »azon segédlelkészek kik valamely 
gyülekezet lelkészének nyugalmát rosz akaratból meg-
háborították azon lelkésznek halála, lemondása 
vagy más gyülekezetbe távozása után, ott közvetlenül lel-
készekül ki nem jelölhetők. Elfogadtatott. 

y"" A 15. §-ban a választói jogot, hogy kik gyako-
rolhatják, az soroltatik elő Vályi János ezek között nem 
találja azon nőket, kik nem férjesek, de önállók. To-
vábbá a polgári törvényből át van V é v e az, hogy csak 
azok szavazók, a kik egyházi tartozásaikat lerótták. Ez 
a polgári életben is szomorú jelenség. Mivel tulszigoru 
s a keresztyén elvekkel ellenkező intézkedés, kiha-
gyatni kéri. 

Szász Domokos azt kivánta rolna, hogy a tiszán-
túli egyházmegye javaslataból vétessék át az az intéz-
kedés, hogy a lelkészt vagy a presbyterium vagy e 
végre valasztott képviselő testület választja; de mivel 
már ugy is eleggé megszorittatott a választás, vissza 
vonja indítványát, 

Konc Imre szerént a társ- és leanyegyházaknak is 
lévén egyházi terhei, ha nem mondatik ki, hogy közü-

lök csak azok a választók, kik az anyaegyház terheit 
is viselik, jogtalanul ruháztatnak fel a választó képesség-
gel, holott az anyaegyház kisebbségével egyesülve a több-
séget majorisálhatnák. 

B. Vay elnök : bátorkodik figyelmeztetni a zsina-
tot, hogy az alkotmánytervezetben elfogadott keretben 
mozogjunk Ott már meg van állapítva az anya, társ és 
leányegyházak egymáshozi viszonya. 

László József, mivel rendesen kevesebbel járulnak 
a leányegyházbeliek az anyaegyhaz szükségeinek fede-
zéséhez : tehát csak azok presbyteriumainak adna válasz-
tói jogot. 

Szilády János Konc indítványát fogadja el, mert 
oly leányegyházak is vannak, a melyek az anyaegyház-
nak mit sem adóznak, sőt még rá sem kényszeríthetők. 
Az ilyeneknek engedett szavazatjog zavart idézne elő. 

Ujfalussy Miklós: az egyház szükségeire ép ugy 
kell a pénz, mint az államéra, sőt még jobban, mert 
az állam, ha megszorul, vehet kölcsön. Keresztyéntelen-
ségnek mondák, ha nem fizetők kizáratnak a választás-
ból. O meg azt tartaná keresztyéntelenségnek, ha a nem-
fizetők miatt a lelkész vagy tanitó éhezni, rongyoskodni 
volna kénytelen. Ugyanazért meghagyatni kivánja, hogy 
csak a ki adóját lefizeti, lehet választó. 

Szavazásra kerülvén a dolog Vályi János módosit-
ványéból bevétetett, hogy az önálló, nagykorú vagy 
nagykorúsított nők is szavazó képesek, a leány egyhá-
zakra nézve kimondatott, hogy csak azon arányban bir-
nak szavazat joggal, a mily arányban az anyaegyház 
fentartásához járulnak, továbbá az adó befizetésére vo-
natkozólag azok a szavazatképesek, kik a mult évi tar-
tozásaikat egy hónappal a választás előtt befizették. 

A 17. §. a választási lajstrom elkészüléséről s ki-
igazításáról szóll. Erre nézve Vályi János azt kivánná, 
hogy a kiigazítást a kijelelő bizottság ne a választást 
megelőző percekben, hanem a kijelelés alkalmával esz-
közölj e. 

Miklovicz Bálint azt kivánná hogy a választási 
lajstrom a presbyterium által elkészíttetvén, berekesz-
tessék s a felszóllamlás és kiigazitás végett kitétetvén : 
két nappal a választás előtt fejeztessék be. 

Doktor János azt szeretné kimondatni, hogy a 
jelelő bizottság költségeit, szegény egyházak helyett az 
egyházmegye pénztára fizeti. 

Balogh Ferenc nem tenné kötelezővé, hogy a ki-
jelelő bizottság ne ülhessen össze a választó egyházban, 
hanem mindig valamely nem érdeklett más egyházba 
tartozzék menni. Már ezzel is megkíméltetnék az egy-
ház jelöltjeinek költsége. Kihagyatni kéri tehát azt, hogy 
nem érdekelt egyházba tartoznak menni. 

Szavazással módositvány nélkül fogadták el a §.-t. 
A 18. §. arról szól, hogy próba papolásra menni 

nem szabad. Hor thy István ezzel ellentétes nézetben 
van. Alkalmat kivánná inkább a lelkészeknek nyújtani 
arra, hogy tehetségeiket bemutassák. Igy a nélkül vá-
laszt a gyülekezet, hogy ismerné őket. Képtelenség, 



hogy a gyülekezet a lelkészt sajat szolgalati helyén hall-
gassa meg. A gyülekezet egészben nem mehet el, ha-
nem 2—3 tagot elküld : ezek Ítélete pedig nem nyújt-
hat kellő biztosítékot a gyülekezet megnyugtatására. 
Nem érti, hogy mi szolgál akadalyul arra, hogy a je-
löltek meg ne jelenhessenek az egyház kebelében, hogy 
magokat ott bemutassák. Talan a korteskedés ? (Felki-
áltások : az ! az !). Az oly korteskedést, mely a szellemi 
tehetségek bemutatásaban áll, szívesen veszi. Másnemű 
korteskedést pedig távolról könnyebb eszközölni. Vagy 
lealázónak tartják ? Ha a törvényhozó testület tagjai be-
mutatják magokat választóiknak : nem lehet a lelkészre 
nézve sem lealázó. Ezt tenné csak hozzá, hogy a próba-
papolás csak a gyülekezet meghivásara, s az esperes 
engedelmével történhetik. 

Az idő előhaladvan, s a szólásra sokan levén föl-
jegyezve : elnök az ülést berekeszti, s a vita folytatását 
a következő napi ülésre halasztja. 

November 22. d. e. 10 óra. 
Elnök b. Vay és Nagy P. Jegyzőkönyv felolvas-

tatván : hitelesíttetett. 
Az ülés elején Szász Domokos emelkedett szel-

lemű beszédben arra kéri a zsinatot, hogy fejezze ki 
helyeslését a püspöki és főgondnoki karnak azon eljárása 
felett, hogy eddig a konvent megbízásából egyházunk 
érdekeit a kormánynyal szemben oly nemesen védel-
mezte, s hatalmazza fel őket arra, a maga nagyobb te-
kintélyével, hogy jövendőben is ugyanezt megtehessék. 

Ez indítvány közhelyesléssel elfogadtatott. 
Bencsik István egy debreceni nő, özvegy Hegyi 

Mihályné levelét olvassa fel, melyben a maga ne-
vében a férje emlékére 500 frtot ajánl fel a közpénz-
tárra. Bencsik azt indítványozza, hogy miután Hegyiné 
első a népből, ki a domesztikára áldozott, neki jegyző-
könyvi köszönet szavaztassék. Elfogadták. 

Kun Bertalan beadja az alkotmány-tervezethez 
azon pótcikket, melynek szövegezésére kiküldettek. A 
mai napirendre kitüzetik. 

Folytattatván a lelkészválasztási törvény, a próba-
papolasrol Beöthy Zsigmond ekként nyilatkozott : sok 
előnyt nyújtanánk ugyan annak megengedésével a lel-
készeknek, mert az egész gyülekezet, férfiak és nők 
meghallgathatnák őket. S ha sikerülne a nőket könyekre 
indítaniok, hatalmas kortesekre tennének ezzel szert. 
De lealázónak tartja a lelkészre nézve, s nem hi-
szi, hogy önérzetes lelkész vállalkoznék rá: azért kéri 
az eredeti szöveg megtartását. 

Szentpétery Sámuel: Az az oldal, a melyen ő áll, 
a lelkészválasztásra nézve elvesztette ugyan a döntő csa-
tat, azonban a garda meghal, de meg nem adja ma-
gat. Megragad minden alkalmat, hogy a törvényjavas-
latot a lelkészek s egyházakra nézve, a mennyire lehet 
jóva tegye. Ily javításnak tartja Horthy indítványát : 
azért azt pártolja. Azt tenné tehát a §.-ba, hogy a vá-
lasztó gyülekezet képviselők altal is meghallgathatja a 

' jelölteket, de ha azt kívánná, hogy hozza jöjenek egy 
1 vasárnap elvégzésére, az esperes engedélyével, s az egy-

ház költségére megengedné. Küldjön ki ezúttal az 
esperes biztost, a ki eljárásáról relatiót terjesszen hozzá. 

Beöthynek az asszonyokra való hivatkozásara azt 
mondja, hogy épen az ő gyülekezete Pest mondta ki, 
hogy próbapapolás nélkül senkit sem választ meg. Meg-
hitt tehát Báthori halálakor egy jeles fiatal embert, de 
az nem ment el s nem is választották meg. Török Pal 
elment s megválasztották úgy a maga mint az egyház 
javára. Az ágostaiaknál is divatos a próbapapolás, és 
a mi választási pereinket épen ennek hiányából magya-
rázták. Példákat hoz fel, hogy mennyire jó, ha előre meg-
ismerik a jelölteket. Hivatkozott egy öreg tisztes asses-
sorra, ki nyugalmasan élt saját falujában s szerencséje 
volt, hogy a nagyobb egyház, hol megismerték halotti 
alkalommal: nem választotta meg. Hivatkozik egy ta-
nárra is, kit egy nagy emberünk ajánlatára, ki felkelő 
napnak jelezte, megválasztottak látatlanba, mind annak 
mind az iskolának nagy veszedelmére. 

Szász Domokos Horthy indítványához csatlakozik. 
A zsinat azon tagjai, a kik az egyes gyülekezetek teljes 
szabadsága mellett szót emeltek, az eddigi gyakorlat 
teljes fentartására nem adhatják szavazatukat. Ha arra 
szavaznának, hogy a gyülekezet saját szemeivel ne lát-
hasson, kezeire lábaira békó vettessék : saját magokkal 
jönnének ellenkezésbe. A kandidatió elfogadásával a 
helyzet egészen megváltozott. A ki pap akar lenni : 
annak jelentkeznie kell s azok közül kandidál a bizott-
ság 3—4-et; a gyülekezet pedig ezek közül választ. 
Nem vonható el tehát a gyülekezettől az a jog, hogy 
ezeket saját körében meg láthassa. Azt nem érti, hogy a 
bemutatás miért sértené a pap önérzetét. A papnak 
soha se válhatik szégyenére, ha a Krisztus igéit hirdeti: 
sőt magának a papnak áll érdekében, hogy bemutassa 
magát azoknak, a kik által megválasztatni akar. Kor-
teskedéssé kellő ellenőrzés mellett a próbaszónoklat 
nem válhatik s ez Erdélyben permissive meg is van. 
Akárhányszor megtörténik, hogy egy megjelenés á híve-
ket meghódítja. Miután a korlátlan választás megszűnt s 
néhány ember hirhozása után a megismerés lehetetlen : 
a próbapapolást meg kell engednünk. 

László József nem hitte, hogy a 18. szakasz ak-
kora vitát idézzen elő. Ami benne van, oly méltányos, 
hogy mindenki elfogadhatja. A gyülekezet meghallgat-
hatja a papot, csak az tiltatik, hogy az helyébe menjen. 
E §-al a korteskedés útját vágjuk el, melyet nemcsak 
nyiltan, de alattomban is lehet űzni, mint az az ügy-
véd tett a ki egy kliensét hangosan leszidta, mikor 
az utca ajtón akart hozzá egy kövér disznót behajtani, 
azt kiabálván, hogy ő nem az az ember a ki megvesz-
tegetted magát ; halkan azonban azt súgta neki, hajtsa 
be hozzá a hátulsó ajtón, hogy senki se lássa. Ha meg-
engedjük, hogy a pap, mint a római konzul prensálhas-
son : elég, ha valamely estélyre elmegy s ott az előke-
lőket ügyesen felköszönti ; a korteskedésre ezt a há-



túlsó ajtót nyitottuk ki. Az egyszeri bemutatásra azt 
mondja, hogy decipit frons prima multos. De a jó külső 
nem az első, nem a legfőbb kelléke a papnak, 
hanem a jó erkölcs, a példa. Elhiszi, hogy hódit a külső, 
de megjárhatják vele a gyülekezetek, ép úgy, mint a 
ki szépségeért vesz feleséget. Keressék a gyülekezetek 
azokat a tulajdonságokat a lelkészekben, melyek bol-
dogságukat leginkább előmozdítják. 

Ujfalussy Miklós. Sok sebeink vannak, de ezek 
között legnagyobb papjaink tekintélyének hanyatlása. 
Pedig ez az állam alapja. Ha megvonódik a paptól a 
tekintély : készen van a demoralisatió. A prensálás is 
csak akkor kapott lábra Rómában, mikor a valódi ró-
mai jellem elenyészett. Azonban még a legkorrumpál-
tabb korban sem hallottuk a rómaiakról, hogy pap-
jaik prensáltak volna. A rómaiak a papi tekintélyt any-
nyira államuk hasisának tekintették, hogy őket mindig 
tiszteletben tartották. Nem tudná szavazatát azokéhoz 
kapcsolni, a kik a papi tekintélyen oly csorbát akarnak 
ütni, mint a milyen ez intézkedéssel céloztatik. Csodál-
kozik, hogy egyházi férfiak részéről hallja ez indítvány 
pártolását, a kik legjobban tudják, hogy mennyire szük-
ségük van tekintélyük helyre állítására. Még a politikai 
téren prensálni járóknál is baj van, ha egyéb nem a 
hiúság : annál inkább baj ez a papoknál a kikről azt 
szeretné, hogy tűkörökűl szolgáljanak. De hiszi, hogy 
ha vannak is a kik pártolják a prensálást, többen van-
nak vele együtt, a kik ezt nem pártoljak. 

Peterdy Károly azt kérdi, milyen képpel fordul 
vissza a próbapapolásra ment, s meg nem választott pap 
azokhoz, a kiket elhagyni akart, de célja nem sikerült. 

Fejes István azt hiszi, hogy nem a bizottság mun-
kálata felett tanácskozik a zsinat, mert azon elvek, a 
melyek azt összetartották, megváltoztatlak. Ott látja a 
dolgot, a hova Beöthy első nap akarta terelni, hogy az 
eredeti törvényjavaslat elvettessék, s az erdélyi fogad-
tassák el. Pedig az eredeti javaslat egészben helyes. 
Nem hiszi, hogy e tilalommal a papok tekintélyét meg-
védenők. Azt nem tudja, hogy Rómában jártak-e pren-
sálni az augurok, de azt tudja, hogy ha találkoztak, egy-
másnak szemébe nevettek. Mindenütt a hol az erdélyi 
papvalasztási törvényhez hasonló van életben, mint p. o. 
Poroszországban, divatban van a próbapapolás. Ha ott 
Erdélyben nem sérti a papok tekintélyét, miért sértené 
nálunk. Csak azt akarta mondani, hogy az elfogadott 
elvekből nem a 18. §. folyik consequenter, hanem a Hor-
thy indítványa : azért ahhoz csatlakozik. 

Széli Kálmán a szöveg fentartására szavaz, mert 
a próbapapolás a korteskedés becikkelyezése volna. 

Balogh Ferenc nem tartja korteskedésnek a maga 
bemutatását: sőt mivel ezzel a felelősség a választó kö-
zönségre hárittatik, reá szavaz. 

Végre Bencsik és Hegedűs László beszédei, s 
Hor thy zárbeszéde után, melyben az indítványa ellen 
felhozott érveket igyekezett megcáfolni: megejtetett a 

szavazás, s a szöveget, melyben próbapapolas helyett 
próbaszónoklat tétetett, 51-en 24 ellenében elfogadták 

A 19. §-nál,mely a választást felkiáltással vagy nyil-
vánosan élőszóval rendeli, Vályi János a titkos szavazás-
sal való választást indítványozza. Másutt is mindenütt 
titkos szavazást rendel alkotmánytervezetünk. Továbbá 
feszélyezi a lelkészt, ha tudja, hogy kik szavaztak meg-
választásakor ellene, sőt a titkos szavazás, a korteske-
désnek is némelig útját állja; mindezeknél fogva a tit-
kos szavazást ajánlja. 

A titkos szavazás Horváth Mihály, Peterdy Károly, 
Révész Bálint felszólalására elfogadtatott. 

A szavazó lajstrom berekesztése, kiigazítása Mik-
lovic fentebbi indítványa szerént történik. 

A 21. §.-t Körmendy ekként kivánja szovegeztetni: 
A jelöltekre beadott szavazatok általános többségét nyert 
egyén tekintetik megválasztottnak. Ha az első szavazás-
nál altalános többség nem éretett el, a két legtöbb sza-
vazatot nyert egyénre azonnal új szavazás alá bocsát-
tatik. E szöveget el is fogadta a zsinat. 

A 26. §. e kitételét: »a megajándékozott lelkész* 
ekként módosítja a zsinat: a választást elfogadott lelkész. 

A 27. §. szövegét igy állapiták meg : A választó egy-
ház köteles a megválasztott lelkészt, annak családját és 
összes ingóságait ingyen elszállítani. 

A 29. §. Körmendy indítványára ekként fogad-
tatik el : Ha a megválasztott lelkész szolgálati helyén 
két évet még be nem töltött s már más egyházba megy 
lelkészül, az elszállítás költségeit fele részben maga tar-
tozik fizetni. Mert mint Körmendy mondá, az egyház 
mely a lelkészt választja, meglehet nem tudja hogy szol-
gált- e már két évig ellőbbi gyülekezetben s igy ezt 
büntetni a költségviseléssel nem lehet, hanem igenis a 
lelkészt, a ki ezt legjobban tudta. 

A 30. §. Szél Kálmánnak ritkított betűs betoldásá-
val fogadtatott el. »Az egyes egyházmegyékben a csonka 
és kegyeleti évekre, továbbá a lelkészi gyámintézetre a 
lelkészi földeken stb. történő beruházásokra nézve tett 
belkörű intézkedéseknek és szabályoknak a megválasztott 
lelkész föltétlenül engedelmeskedni tartozik.* 

A 30. §. után Csonka Ferenc a következő 31. §.-t 
kivánná betoldani: „A választó egyház köteles a lelkész-
jelölő bizottság s a lelkész választására kiküldöttek költ-
ségeit fedezni.4 Elfogadtatott. 

A 31. § a visszaélések megtorlásáról szóll. Kör-
mendy ily képpen szövegeztetné : Ha okadatolt 
panasz adatott be az espereshez . . . hogy a szavazatok 
megnyerésére a választott érdekében bárki által tiltott 
eszközök használtattak: a választás jóváhagyását az es-
peres felfüggeszti. Elfogadták. 

A 32. §-ban Antal Gábor e szavak helyett ,ha 
valamelyik lelkész-jelölt maga magát a választó gyüle-
kezetnek ajánlgatta* ezt tétetné tHa valamelyik kijelölt 
magát ajánlotta* továbbá e kifejezést „hibában talált párt-
hívei11 ezzel óhajtaná fölcseréltetni, annak érdekében tör-



vénytelen eszközökkel működött párthívei. Mindkettőt elfo-
gadta a zsinat. 

Széli Kálmán a 32 §-ban a megvesztegetés esz-
közei közé a párthívek altal történő .fenyegetés által 
való elijesztést* is bevéteti. 

Befejeztetvén a lelkész választási szabályok tárgya-
lása, két bizottsági munkálatot terjesztettek be az illető bi-
zottságok elnökei u. m. a jus advocatiae, a felség védelmi 
jogának — és a jus supremae inspectionis, a felügye-
leti jognak ; s az egyházi vagyon kezeléséről szóló szabály-
zatnak tervét; továbbá a tanitók és tanárokra vonatkozó 
kanonok megállapítására kidolgozott munkálatokat. Mind-
kettő elfogadtatott s a másnapi tárgyalás végett napi-
rendre tüzetett. 

Végre a szentesítés a!á felterjesztendő törvények 
mellé kisérő irat szerkesztésére a következő tagokból 
alló bizottság küldetett ki : u. m. Révész Bálint s Fap 
Gábor püspökök, Ballagi Mór, Hegedűs László, Szász 
Domokos és Tóth Sámuel zsinati jegyző. 

Nov. 23. d. e. 10 óra. 
Elnökök b. Vay és Nagy Péter. Jegyzőkönyv fel-

olvastatván : hitelesíttetett. 
Ujfalussy Miklós a tárgyalás megkezdése előtt a 

következőt indítványozza. Mivel e zsinatnak két drága 
okmánya marad emlékül az utókorra, t. i. a zsinati jegy-
zőkönyv s a gyorsírók által leirt napló, mely mindig 
becsesebbé válik, indítványozza, hogy ezek kinyomassa-
nak, szétosztassanak a zsinat tagjai, iskolák, superin-
tendentiak közt s 2 díszpéldány az ágostai felekezet közt. 
Ezeket az emiitettek kiállítási árért kapnák, vagy mivel 
a zsinat kevesebb ideig tartott s így költséget kímél-
tünk, az iskolák és ágostaiak kapnák ingyen. Azért indít-
ványozza azt, hogy az a sok tudomány, tapasztalat ne 
vesszen kárba, hanem adassék at az utókornak. 

Ballagi Mór. A naplóbiráló bizottság arról győ-
ződött meg, hogy az a materiale a mit a gyorsírók 
adtak, ugy a hogy van, nem adható a nagy közönség 
elé, hanem ezekből készíttessék egy történeti munka, 
a beszédekből csak a monumentalisabbakat közölnék 
szó szerint, a többit lényeges kivonatban ; az egész 
pedig ugy szerkesztessék, hogy az olvasó a zsinat egész 
folyamának, hű képét nyerje. 

Vay elnök : a jegyzőkönyvek kinyomatnak s szétosz-
tatnak, a mint szokott történni, a többi pedig ugy lesz 
legjobb, a mint Ballagi előadta. Elhatároztatott. 

Bencsik István ismét azon kedvező helyzetben 
van, hogy újra egy nemeslelkü debreceni nő ajándékát je-
lentheti be a házi pénztar javara. P!z a 110 Böszörmé-
nyi Róza a ki 1000 frtot ajanl fel szép levél kíséretében. 

Szabó János: a lelkészi kar egyik lelkes, tudós 
tagja altala eg> emlékiratot terjeszt a zsinat elé, mely-
ben a Károly biblia fordításának hiányosságát, a litur-
gia rendezetlenségét s egyhazaink anyagi nyomasztó 
helyzetet ecseteli. Ez emlékiratot ajanlja a zsinat figyel-
mébe. 

Na /y Péter : miután a hazi pénztar csak a kon-
vent felállítása után alakulhat meg, de addig is folynak 
be adományok, bizottságot kiván kineveztetni, a mely a 
domesztika végleges megalakulásáig az ügyeket vezesse. 
A debreceni főiskola pénztára átvehetné az összegeket 
s a bizottság elnöke lehetne a tiszántúli püspök Révész 
Balint. Elfogadtatott. 

Tó th Sámuel szintén örömmel jelenti, hogy a deb-
rebeni egyház főgondnoka Mélt. gr. Degenfeld Imre ur, 
a házi pénztár javára 5000 frtot ajándékozott. (Éljenzés.) 

Olvastatott másod ízben a hazi pénztar felállításáról 
szólló törvényjavaslat. Végleg megallapittatott. 

Olvastatott másod izben a bírósági törvény javaslat : 
Végleg megállapittatott. 

Olvastatott másod izben az alkotmánytervezethez 
készített pótcikkely a felség felügyeleti jogáról s a vé-
delmi jogról (jus advocatiae) továbbá egy másik pót-
cikk az egyházi vagyon kezeléséről. Végleg megállapít-
tatik. 

Olvastatott másodízben a tanitók, s tanárokról 
szólló fegyelmi rendszabály. Végleg megállapíttatik. 

Olvastatott a bölcsészeti szak s tanárképezde fel 
állítására kiküldött bizottság következő javaslata: ki-
mondja, hogy teljes theologiai és bölcsészeti facultás 
állíttatik fel s annak felállítását az egyházkerületek meg-
hallgatása s javaslatai nyomán a konventre bizza. Elfo-
gadtatott. 

Olvastatott a dekánság intézményének felállítására 
kiküldött bizottság javaslata, mely szerent minden egy-
házban a presbyterium mellett dékán s ennek támoga-
tására női dékán allittassék a végből hogy azok a gyü-
lekezetet az év különböző szakaiban könyöradományok 
gyűjtése végett megkeressék. A begyült összeg '/* azon 
iskoláknak juttattatnék, melyek azon egyházkerületben 
eddig a supplicatió jogával birtak ; '/4 azon egyházaknak, 
melyeknek a segélygyüjtésre eddigi szokás szerént en-
gedély adható; a maradék 2/4 a helybeli egyház sze-
gényei, gyámoltalanai felsegélésére hagyatnék fenn. 

A indítvány támogatására Fejes István szóllalt 
fel, mondván, hogy nem kivánja ugyan, hogy ez intéz-
mény az eredeti alakjában állitassék fel, hanem az uj-
jabb viszonyok szerint. A cél, mely végett ez intézmény 
felállíttatnék, eddig is gyakorlatban volt u. m. a segély-
gyűjtés. Azonban azon mód, melylyel a mai tanulók a 
supplikatiót gyakorolják, nem vezet célra. Szégyenlik az 
egyes pártfogók megkeresését s igy csak az egyházak 
segélyeire vannak utalva, a mely útiköltségeikre annyira 
felmegy, hogy a gyüjtelékből az iskolának rni sem ma-
rad. Az egyes egyházak segélygyiijtői is felemésztik 
a maguk dijjaira a gyűjtött összeget. Sőt az ily segély-
gyűjtők tartása a lelkészeknek is túlsók kiadást okoz. 
Mindezeknél fogva, mivel a helybeli dékánok altal be-
gyűjtött segély mibe sem kerül, s a segélyre szorult 
iskolák s egyházak a maguk osztalékát igy is megkap-
nak, a dekánsag intézményét alkotmánytervezetünkbe, ha 
azt nem akarjuk, hogy hiányos maradjon, felveendő-



nek véli. A nagyon segélyre szorult egyházak- s iskolák-
nak ezután is adhatna engedélyt a konvent. De ha így 
rendszerezzük s engedélytől tesszük függővé a gyüjthetést : 
a kevesebb engedélyt kapóknak több segély juthat osz-
tályrészül. Most elforgácsoltatik az erő; mert mindenki, 
a ki kér engedélyt, azt megkapja. 

B. Vay elnök azt kérdi, hogy ha itt csak az álta-
lanos elveket fogadják el, a részleges kidolgozás végett 
attehetnők a konventhez. 

Nagy Péter ily értelemben feltett kérdésére a zsi-
nat a dékánság intézményét elfogadta. 

Körmendy Sándor jelenti, hogy a közpénztárra 
alairás végett kitett ívre következő adományok folytak 
be eddig : készpénzben aláíratott 2660 frt, kötvényekben 
6840 frt, évi adomány 175 frt, a mi 3500 frt. tőkének 
felel meg. Az eddigi gyűjtés ez íven 13000 frt, — s a 
már bejelentett összegekkel az egész 27000 frt. 

B. Vay elnök : a gazda számadásának meg vizsgá-
lására, s költségeinek s fizetésének megállapítására Ré-
vész Balint elnöklete alatt Fráter Imre, Lengyel István, 
Veszprémy Gáspár, Balogh Ferenc küldetnek ki. 

Olvastatott ezután a kérvényi bizottság jelentése 
az átvizsgált kérvényekről. 

Érdemlegesen a zsinat egyben sem határozott, 
hanem a legtöbbet vagy elvetette vagy a konventhez 
utasította. 

A kLérő levél aláírásával b. Vay Miklós és 
Nagy Péter elnökök, Tóth Sámuel és Véghely Dezső 
jegyzők bízattak meg. 

Jegyző jelenti, hogy a szentesítés alá felterjesz-
tendő törvénykönyv általános címe ez lesz : »A magyar-
országi reformált egyház alkotmányos szervezete', ennek 

I-ső Része: Az egyház. Áz első részben levő 5 
szakasz a következő. I Az alkotmányról. 2. Az egy-
házi tisztviselők. 3 A lelkészválasztási szabályok. 4. Or-
szágos közalap. 5. Egyházi adótörvények. 

II. Rész. A köznevelés és oktatás ügy. 
III. Rész. Egyházibirósági és törvénykezési rend-

tartás. 
Megállapították a zsinat pecsétjét ís. Közepén égő 

fáklya alá vésve Máté V. 15. Körirata : A magyarországi 
ref. egyh. zsinati pecsétje 1881. 

Zárűlés Novemb. 24-én d. e. 10 órakor 
Elnökök b. Vay Miklós és Nagy Péter. Jegyző-

könyv felolvastatván : hitelesíttetett. 
Bencsik István szerencsésnek érzi magát, hogy most 

már harmadszor jelenthet be adományozást: ugyanis a 
nagybányai egyházmegyének szeretve tisztelt segéd 
gondnoka Mélt. Ujfalussy Miklós úr 1500 frtot adott 
az országos közalapra. 

Kiss Áron szintén örömmel jelenti, hogy a szat-
mári egyházmegye segédgondnoka Nagys. Vályi János 
ur, az országos közalapra 1000 frtot adományozott. 

Olvastatott másod izben a lelkészválasztási szabály-
zat. Végleg megállapittatott. 

Br. Vay Miklós a mai jegyzőkönyv hitelesítését 
az elnökségre kivánja bizatni. 

Erre Szentpétery Sámuel szóllalt fel mondván, 
hogy két dolgot emlit, melyekről nem kivánja ugyan, 
hogy jegyzőkönyvbe jöjjenek, de lelke sugallatából el 
kell mondania. Egyik az, hogy főgondnokaínk s külö-
nösen pedig a korona megbízott embere s egyházunk 
nagy befolyású fia Tisza Kálmán, a törvények szentesí-
tés alá terjesztése alkalmával kérjék meg O Felségét, 
hogy szegény egyházunk némi segélésére a házi pénz-

tár javára engedje át egy évi államsorsjaték jövedelmét, 
Ő Felségének, midőn látni és olvasni fogja, hogy Ma-
gyarország hű polgárainak, a két millió magyar ref. 
egyháznak, a zsinat egybegyiilése pillanatában egy tal-
palatnyi földje, egy fillére sincs, kétségkívül megdobban 
szíve, s gondolni fog arra, vájjon nem volna-e neki is 
lehető hozzájárulni ehhez az itt kezdeményezett köz-
alaphoz. A másik az, hogy habár e zsinatot a szent 
lélek szelleme lengé át s az egyetértés és közjóra tö-
rekvés egy percig sem hagyott el bennünket, de a 
szóharc hevében ejthettünk oly kifejezéseket, melyek 
egy vagy másónkat sérthettek : de azt hiszi, hogy az 
adott és vett sebek feledve lesznek s úgy oszlunk széj-
jel, mint egymást szerető testvérek, s a szükség percei-
ben egymáshoz fordulva, segitő karra s rokonérző szívre 
találunk. Az Isten áldását kéri mind a végzett munkára 
mind azon munkásokra, a kik azt teljesítették. 

E beszéd után olvasta b. Vay Miklós elnök a zsi-
natot bezáró következő beszédét. 

Főtiszt, s mélt. zsinat! Mielőtt tisztemnél fogva 
az alkotmányozó zsinatunk ezen szakát berekeszteném, 
engedje meg a mélyen tisztelt zsinat, hogy egy vissza-
tekintő pillantást vethessek immár véget ért tanácsko-
zásainkra, és kifejezést adjak azon gondolatoknak, érze-
lemnek, melyek bennem a legközelebb lefolyt napok 
hatása alatt támadtak. 

Fogadják a m. t. zsinatnak tagjai egyenként és 
összesen mindenek előtt hálás elismerésem kifejezését 
azért, hogy azon ügyek elintézésében, melyeket elnöki 
megnyitó beszédemben jeleztem, s melyek országos 
egybegyűlésünktiek tulajdonképeni tárgyát képezték, 
reformált egyházunk javára oly buzgó kitartással és 
egyetértő igyekezettel közreműködni kegyesek valának, 
s nekem az élet alkonyán bár, megengedék érezni, ama 
legfenségesebb és legtisztább örömöt, hogy mindaz, a 
mi hitfeleim érdekében, oly régóta óhajtásban, vágyban 
és reményben ringatta lelkemet, most az a valóság, a 
tény, az igazság erejével áll előttem! Es igy a ref. 
egyház számára az élet jogát, melyet már régen kiví-
vott, éber gonddal őrzött és ekképen megérdemlett, az 
eddiginél még nagyobb mértékben biztosítva láthatom. 
(Elénk éljenzés.) 

Megengedem m. t. zsinat, hogy lehetnek olyanok, 
kik az újítások terén lázas sietséggel szoktak előre törni, 
nem lesznek megelégedve törvényhozói működésünkkel. 

Ez lehető'; de én mindamellett is azt hiszem, hogy 
mi nyugodt önérzettel távozhatunk küldőink körébe, 
mert meggyőződésem szerint megtettük mindazt, a mit 
felekezeti és nemzeti érdekeink szerint, a viszonyokhoz 
képest megtehettünk. En azt vallom méltós. és főtiszt, 
zsinati, hogy mi ezúttal is egy nagy lépést tettünk előre 
és reformalt egyházunk elveihez hiven, a kor egészséges 
szellemét megértve, ez alkalommal is, mint fennállásunk 
óta folytonosan reformáltunk (Elénk helyeslés.) 

Igaz, hogy az egyházalkotmány körében, nagy ré-
szint csak folyvást fejlődő egyházi életünk és a törvény 
erejével biró szokás által megszentelt gyakorlatot szer-
kesztettük egybe, — de már ennyiben is áldásos és uj 
munkát végeztünk. És méltán, mert az egyházi közigaz-
gatás és törvényhozás formáinak megállapítása által rég 
óhajtott rendet, öszhangzást és egyöntetű eljárást hoz-
ván egyháztársadalmi életünkbe, oly erős és hatalmas 
szervezetet léptettünk életbe, mely a részeket, egyes ha-
tóságokat, az egészre kiható tevékenységre kényszeríti. 
E nagy és erős szervezetbe beillesztettük az egyetemes 
conventet. Ez, uj hatósági körében arra lesz hivatva, hogy 
egyházi és iskolai, szellemi és anyagi ügyeinket, az egyéni 



és autonom testületek tevékenységének igénybe vé-
telével vezesse. — Egyházi és világi férfiaink bölcsesé-
gétől, egymást kölcsönösen segitő, Erdélylyel immár 
teljesen lett egyesülésünk után lényegesen hatványozott 
közre müködésöktől fog függni, hogy a megalapított 
szervezetbe, az élet mozgató szelleme költözzék és a tes-
tet, a gépezetet az élet lelke elevenítse és tartsa fel 
(Helyeslés.) 

A köznevelés és oktatás szervezetébe egészen uj 
és társadalmunkat gyökeresen átalakító eszméket nem 
vettünk be, mert az iskolát nem tartjuk forrongó esz-
mék küzdterének, hanem az összes társadalmat átható, 
már megtisztult világnézet kifejezésének. — Ha még-
is az oktatás ügyét minden irányban felkaroltuk, tettük 
azt alaptörvényeinkben gyökerező jogainknál és önfen-
tartási ösztönünknél fogva, az egész ország előtt nyíltan 
bevallván, hogy iskoláink mindenestül egyházunk testéhez 
tartoznak, hivek maradván őseink ezen hitéhez. (Tetszés.) 

Megjegyezzük, hogy midőn iskoláinkat felekezeti 
érdekeink ápolására, fejlesztésére fentartjuk, tökéletesít-
jük, ugyanakkor, miként eddig, ugy jövendőben is, a 
magyar nemzeti közműveltség szent ügyének is akarunk 
szolgálni. (Igaz ! Ugy van !) 

Es mert ily küldetésünkkel és elhatározásunkkal a 
magyar állam vállairól a teher és felelősség egy részét 
átvesszük, bizalommal számítunk arra, hogy a ,coordi-
natio literariae institutionis* és „suprema inspectio4 kér-
dései alaptörvényeink értelmében, s a régi szokás és 
gyakorlat utasításai szerint oldatnak meg a kormány és 
országgyűlés által. (Elénk helyeslés.) Én magam részé-
ről ugy a kormány mint országgyűlés bölcsességétől e 
tekintetben a legjobbat várom. 

Hatra van, a miről mindenek előtt kell vala szó-
lanom, a magyar reform, egyház közalapja, melyet a zsi-
nat létre hozott. Magas emelkedésben tarthatja mind-
nyájunk lelkét az a gondolat, hogy a mag, mely ezelőtt 
majdnem egy negyed századdal egyházi és világi fér-
fiaink gondoskodása által elvettetett, épen a mostani 
zsinaton a cél fenségétől áthatott lelkek szent buzgó-
sága folytán, már-már termő életfává változott. Szabad 
legyen hinnem méltóságos és főt. zsinat, hogy ha csak 
ez egyet végeztük volna is, ezen egyetlen eredmény 
is, — emberül szólva — örök időkre bizositja országos 
összegyűlésünk emlékét (Tetszés). 

E korszakalkotó nagy tett hódító hatása alatt en-
gedje meg a mélyen tisztelt országos zsinat, hogy azon 
boldogító hittel hagyjam el elnöki székemet, hogy a 
magyarországi ref. egyház nemcsak volt, hanem lesz 
is. (Hosszantartó lelkes éljenzés.) 

Az elnöki beszédre Révész Bálint felelt a debre-
ceni ref. egyház nevében, mint azon egyház lelkipász-
tora, melynek az a szerencse jutott osztályrészül, hogy 
a zsinatot kebelébe fogadhatta. 

Ezen újonnan épült iskola alapköve letételekor, mi-
dőn a zsinat iránti indítvány egyházkerületünk e tanács-
terméből szétküldetett a testvéregyházkerületekhez : még 
alig mertük remélni , hogy ezen zsinat csakugyan 
létesülni fog és ezen iskola dísztermében fogja megtar-
tani illéseit. Sőt később is annyi hullámok verdesték kö-
rül a megindított eszmét, annyi ellenkező irányú szelek 
tamadtak ellenében, hogy sokszor kételkedni kezdtünk, 
mi lesz belőle ? 

De valahanyszor kételkedtünk és csüggedeztünk, 
exc.-iad bölcseségére és tapintatosságára gondoltunk, 
és elmondhatom, hogy exc-iadnak köszönhetjük legin-
kább, hogy ezen zsinat létrejöhetett és tanácskozásait 
befejezhette. (Lelkes éljenzés.) 

Az exc-iád elősorolta nagy horderejű határozatok-
ból, a melyek a zsinat tanacskozásai folytan létrejőt-
hettek, csak a konvent kérdését említem fői, mint a 
melyből szármázott leginkább a félreértés, a mely im-
már eloszlott. A konvent meg van állapítva és be van 
ékelve egyházunk szervezetébe, és azt hiszem, hogy ezu-
tán minden félreértésnek és kellemetlenségnek vége fog 
szakadni (Helyeslés). 

Most már itt állunk az elválás bús órájaban, itt 
vagyunk együtt ezen teremben, hol Isten nevében és 
segedelmében bizva, elkezdtük tanácskozásainkat, és az 
ő dicsősége megdicsőítette magát erőtlenségünkben. 

Végeztünk annyit, a mennyit lehetett, s elvégez-
tük azt, a mi élénk kitűzve volt. Átéreztük mindannyian 
az apostoloak azon nagyjelentőségű szavait i Nem azé 
a siker, a kiplántal és öntöz, hanem Isten az, ki elő-
menetelt ad 

Itt vagyunk — mondom — e teremben a bucsu 
megható órájában, hol ugy tekintünk egymásra, mint 
a búcsúzó Pal apostol az efezusi hívekre, mondván : Az 
én orcámat ti többé nem látjátok. 

Kik e teremben vagyunk, talán sohasem latjuk 
többé egymást, ugy, a mint itt együtt voltunk. De zár-
juk keblünkbe az egymás iránti testvéries szeretetet, és 
boldogító emlékezetet. Miután pedig lehetetlen, hogy 
hozott határozatok és megalkotott törvények, bárminők 
legyenek is azok, mindenekre nézve kielégítők és ked-
vesek legyenek, rendeljük alá tehát mi is egyéni néze-
teinket és meggyőződésünket a közmegegyezéssel hozott 
törvényeknek és igyekezzünk azoknak, miként az apos-
tolok, az egyházi életben érvényt szerezni. 

Midőn az apostolok mesterüket az égbe emelkedni 
látták busán állották elhagyatottsaguk érzetében ; de egy 
szó hallatszott hozzájuk megnyugtatólag. Maradjatok 
együtt Jeruzsálemben! Együtt is maradtak, és ezen 
egyetértés eszközlé azt bennök, hogy csakugyan felöl-
töztettek mennyei erővel. 

Ezt fogja bennünk is eszközölni Isten, ama min-
denható atya, s azért ezen érzést, ezen elhatározást vi-
gyük el innen magunkkal: habar szétosztunk is a jelen 
órában, de együtt leszünk és együtt maradunk ref. 
egyházunk javanak előmozdításában. Vigyük el magunk-
kal azon érzetet, hogy ex.-ciád, a ki velünk volt, midőn 
nehéz harcok intéztettek egyházunk ellen, — velünk 
volt annak derült napjaiban, ezután sem hagy and el 

j bennünket. (Hosszas éljenzés.) 
Nagym. báró 1 Fogadja hálás köszönetemet részint 

Debrecen városa és polgármestere, részint a debreceni 
ref. egyház s annak főgondnoka részéről is, itt ezen 
teremben folytatott tanácskozásaink közt irányunkban 
tanúsított előzékenységeért, gyengédségeért és tapinta-

j tosságáért s egyszersmind tartsa meg városunkat és ref. 
egyhazunkat kegyes jó emlékezetében. (Éljenzés.) 

Es most azzal a buzgó óhajtással végzem be be-
szédemet. hogy Nagyméltóságodnak áldásdús, hazát s 
egyhazat egyaránt boldogító életét s egyszersmind el-
nöktársanak, a Főtiszt, és Mélt. püspök urnák életét, 
kinek egyházkerületével most oly testvérileg összeolvad-
tunk — mindkettőjüknek életét számos éveken keresz-
tül tartsa meg az isten ! 

Majd b. Vay Miklós intézett a meghatottságtól 
remegő hangon rövid búcsú szót elnöktársához, a jegy-
zői karhoz, a zsinat tagjaihoz, a debreceni ref. egyház-
hoz és városhoz. 

Mighxtó záriinát mo.idott erre Nagy Péter püs-
pök, s utanna felzendült a zsinati tagok ajkairól. .Lé-
gyen te kőfalaidban csendesség és jó békesség.' Az 



utolsó sornál: minden jót kivánok tenéked, minden szem 
megnedvesült. 

Ülés befejezte után a zsinati tagok testületileg tisz-
telegni s búcsúzni mentek a gyűléseket ritka tapintattal 
s bamulatos kitartással vezetett s mindnyájok szeretetét 
megnyert világi elnök b. Vay Miklóshoz, a kinél a zsi-
nati tagok érzelmeit Kun Bertalan püspök ékes és min-
denkit meghatott szavakkal tolmácsolta. Innét szintén 
testületileg mentek el az egyházi elnök Nagy Péter 
püspök szállására, a kitől a zsinati tagok nevében Be-
öthy Zsigmond vett bucsut. Gr. Degenfeld Imrénél Pap 
Gábor püspök tolmácsolta a zsinat hálás érzelmeit. A 
városnak, tanúsított vendégszereteteért, a zsinat küldött-
ség altal fejezte ki köszönetét; valamint a kaszinónak is. 

S ezzel befejeztetett egyházunknak ama nevezetes 
ténye, mely után száz év óta hiában óhajtozott, s most 
felséges királyunk kegyességéből végre hajthatott. Az 
egyház, ha az alkotott törvények szentesíttetnek : szer-
vezve van. Jók-e, az egyház virágzására alkalmasok-e az 
alkotott törvények : azt alkalmaztatások utan a jövő mu-
tatja meg. De ha még tökéletesek nem volnának is: 
mindenesetre az egyház egységének, a rendszeres eljá-
rásnak s főleg a házi pénztárnak megalakítása által csak 
jót várhatunk tőlök. Adja Isten, hogy e remény telje-
süljön. 

Este az elnökök tiszteletére a főiskolai ifjúság 
nagyszerű fáklyászenét rendezett, melyet ezerekre menő 
néptömeg megjelenése élénkített. 120 fáklyavivő vonult 
br. Vay Miklós városházi lakása elé, hol a dalkör éne-
kelt, s Erőss Lajos főiskolai senior mondott beszédet, 
melyre br. Vay megható szavakban valaszolt Innen 
Nagy Péter egyházi elnök lakása elé vonult a menet, 
hol a szózat eléneklése után ifj. Dicsőfi József segéd-
tanar szónokolt. Nagy Péter megköszönve a megtisztel-
tetést, az ifjúság s a nagy tömeg szétoszlott. 

A bucsu lakoma a „Bika® vendéglőben tartatott meg, 
melyen a társasag derült hangulatban mulatott mindad-
dig, mig a bucsu perce elkövetkezett, a midőn elkomo-
rultak a kedélyek, s az egymást megismert, s szeretni 
megtanult testvérek könyek közt váltak el egymástól. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Gyászhír. Az úr szőlejében fáradozó hív mun-

kások száma egygyel ismét kevesebb! E hó 15-kén ki-
sértük örök nyugalomra Nt. Varga József, a tisza-kürti 
reformált egyház szeretett lelkészének s a heves-nagy-
kunsági egyházmegye nyugalomra lépett tanácsbirájá-
nak kihűlt tetemeit. Ravatala fölött T. Tóth László tisza-
inokai lelkész úr mondott mély érzelemtől áthatott imát, 
a templomban T. Sarkadi Imre tisza-sasi lelkész úr tar-
tott fennkölt szellemű gyászbeszédet s a sírnál T. Szűcs 
Károly segédlelkész úr búcsúzott el szeretett főnökétől 
meleg szavakkal. Szálljon áldás nyugvó poraira, s em-
lékét őrizze a hálás kegyelet! Ó-kécskén, 1881. nov. 21. 
Tömösközi Sándor, ref. lelkész. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orszá,gos református közalapra (do-

mesztika.) K é s z p é n z b e n . Ragályi György 1000 frt, 
Ballagi Mór IOOO frt, László József IOOO frt, Makay 
Dániel IOO frt, i f j br. Vay Miklós 5000 frt, id. br. Vay 
Miklós 5000 frt, Körmendy Sándor 200 frt, Szilády Já-
nos 200 frt, Konc Imre 50 frt, Tóth Ferenc 200 frt, Szi-
lágyi Benő 30 frt, Szél Kálmán 50 frt, Soltész László 

50 frt, Szentpétery Sámuel IOO frt, Csider Károly IOO 
frt. Fráter Imre 200 frt, Bap Gábor IOO frt, Fördős La-
jos IOO frt, György Endre 200 frt, Horthy István 500 
frt. Bárcay Gyula 200 frt, Miklovic Bálint IOO frt, Jó-
kay Károly IOO frt, Baksay Sándor 50 frt, Gál Péter 
500 frt, Szilassy István 200 frt, Ujfalussy Miklós 1500 
frt, Vályi János IOOO frt. 

Kötvényben Dr. Szász Béla 200 frt, Nagy László 
IOO frt, Kovács Antal 50 frt, Csekei István 20 frt, Mol-
nár Béla 200 frt, Béky Sámuel 40 frt, Debreceni Gábor 
50 frt, Benlcő János 100 frt, ld.gr. Báday Gedeon 500 frt, 
Hegediís János 50 frt, Gáspár János 200 frt, Révay La-
jos 30 frt, ll/yés Bálint IOO frt, Degenfeld Imre gróf 
5000 frt. 

Életfogytiglani évi járadék. Dömény József 5 frt, 
Dobos János 10 frt, Ujfalussy József IO frt, Kun Berta-
lan 20 frt, Szász Domokos 15 frt, Tóth Sámuel IO frt, 
Sylvester Domokos 10 frt, Illyés Bálint IO frt, Révész 
Bálint püspök 50 frt, Kulin Imre 20 frt, Nagy Péter 
püspök 50 frt, Székely Károly IO frt, Kiss .írón espe-
res, hivataloskodása tartama alatt évi 10 frt. 

Bencsik István esperes a zsinaton egyházunk két 
buzgó nőtagjának jelentébe kegyes alapitványat. Az e 
tárgyban hozzá intézett levelek méltók a közzétételre. 

„Debrecen, nov. 22. 1881. Nagytiszteletü ur ! Azon 
vallásos érzelem által indíttatva, melylyel minden igaz 
magyar nőnek, jelen esetben különösen protestánsoknak 
birnia kell, ha Isten s emberiség iránti kötelességeinek 
eleget akar tenni: a most megalakult egyházi s neveisi 
szent s üdvös célokat előmozdító alaptőke gyarapításá-
hoz, magam s elhunyt szeretett férjem Hegyi Mihály 
nevében 500 frtot van szerencsém fölajánlanom, melynek 
illető helyen való bejelentésére Ntiszteletü urat ezen-
nel fölkéri özv. Hegyi Mihály né.8 

„Debrecen november 22. 1881. Tisztelt Nt. úr ! 
Nem fényleni vágyás, nem dicsőség utáni szomj, hanem 
vallásom s a protestáns egyház iránti láng szerelmem, 
mozgatják keblemet, midőn a Debrecen szab. kir. vá-
rosában összejött s áldásosán működő zsinat által sze-
rencsésen megalkotottű országos protestáns segélyalap 
gyarapításához, erőm s tehetségemhez képest, egy por-
szemmel én is hozzá járulni akarok. — A mustármag 
a mélyen tisztelt zsinat által még csak most vettetett 
el, a vágyak és remények, a melyek egy megalkotandó 
protestáns segélyalap megteremtéséhez, több mint egy 
évtized óta különösebben kötve valának, még alig való-
sultak meg, már a részvét s áhitat melegétől ápolt 
nemes mag, nemcsak gyökeret eresztett, de biztató re-
ményteljes növekedésnek indult. Ezen általam remény-
kedve óhajtott, de a jelen mostoha és nyomasztó viszo-
nyok között — megvallom — alig várt nagyszerű ered-
mény, azon meggyőződést erősítette meg lelkemben, 
hogy a protestáns egyház életfája, melynek lombjait 
százados viharok tépték szaggatták — ma is életké-
pes s lelkes bajnokaiban erős. Ezen érzelem magasz-
tos hatása alatt, a magyar protestáns segélyalap javára 
ezennel ezer forintot ajánlok. Kérem a N. t. urat, ezen 
minden mellék gondolattól ment szíves adományomat 
a mélyen tisztelt zsinatnak bejelenteni. Ezek után, ál-
dást esdve a zsinat munkálkodására, édes hazánkra s a 
magyar protestantismusra, vagyok mint fent Böszörményi 
Rózsa, m. k. * E szerint, a domesztika megalkotásának 
első hetében, a szent célra megajánlottak készpénzben 
20.330 frtot, kötvényben 6640 frtot, összesen 26.970 
fr tot ; élethossziglani évi járadékokban 230 frtott, mely 
összeg ő°/0-al számítva 4600 frtnyi tökével ér föl. Ezt 
a föntebbi summához adva, főösszegül 31.570 frt jő ki. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó - t u l a j d o n o s : I D r . B a , l l a . g " i ^ v < £ ó r . D E U T S C I I M . - f é l e m ű v é s z e t i i n t é z e t B u d a p e s t e a , 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Kinizsy-utca 29. sz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben h á z h o z h o r d á s s a l s vidékre p o s t a i k ü l d é s s e l 

f é l é v r e 4 f r t 5 0 k r . , e g é s z é v r e 9 f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 

k i r . p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Hirdetések dija: 
4 h a s á b o s p e t i t s o r t ö b b s z ö r i b e i k t a t á s á é r t 

5 k r . , e g y s z e r i é r t 7 k r . s o r j a . — B é l y e g d i j 

k ü l ö n 3 0 k r . 
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2)^jF~Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök 
lejárt, annak megújítására felkéretnek. 

Zsinati utóhang. 
Egy szép lappal gazdagabb lett a magyar 

reform, egyház történelme. A közelebb bezárt 
zsinat naplóját büszkén helyezheti egyházunk a 
keresztyénség összes zsinatainak krónikái mellé, 
nincs okunk miatta pirulni. Hogy a gyakorlati 
életben mi lesz majd az eredményük ezen zsinati 
határozatoknak, s az itt alkotott intézményeknek, 
azt még most persze nem tudhatjuk; de m é g h a 
csalatkozhatnánk is e tekintetben táplált remé-
nyeinkben, azért bátran elmondhatjuk mi és az 
utódok, hogy a hegyek nem hiában vajúdtak 
oly hosszú ideig, nem ok nélkül sovárogtak a 
közelebbi nemzedékek egy ily egyetemes zsinat 
után, mert ez valóban szép, férfias s keresztyé-
nies munkát teljesített. S ha volt zsinat valaha, 
melyről a tagok talán kivétel nélkül, nem csak 
hogy keserűség nélkül, de valódi lelki örömmel, a 
kötelesség teljesítésének édes érzetével oszlottak 
széjjel: úgy azt hiszem, hogy ez a zsinat az volt; 
és az a hálaima s az a köszönet, mely a zsinat 
bezártakor az elnökök ajkairól felhangzott Isten-
hez, majd a zsinati tagokhoz, viszont ezek részé-
ről az elnökség irányában tolmácsoltatott : ezerek 
és .ezerek szivében visszhangzott, és hiszem, hogy 
még a késő unokák lelkében is visszhangozand. 

Örömünk és köszönetünk indokolására nem 
szükséges s nem is akarom a zsinat határozatait, 
intézkedéseit s áldozatait recapitulálni, nem aka-
rom századszor ismételni, hogy egyházaink szer-

vezete, egyesülése, egy egyesítő conventi hatóság 
felállítása s a közalap megteremtése által mit 
nyertünk, mily régi, kedves reményeink teljesül-
tek. Ezek ismeretes dolgok. Hanem találtunk e 
zsinatban sok olyat, a melyek eddigelé nálunk 
magyar reformátusoknál ismeretlenek s nem re-
ményltek voltak, s melyek már magukban is egy 
jobb jövőnek biztos zálogaiként tekinthetők. 

Nemzetünk és egyházunk rég idő óta isme-
retes a kebelükben dúlni szokott pártoskodásról 
s visszavonásról, Ezen zsinatban — hála egyhá-
zunk nemtőjének — a pártoskodásnak még csak 
árnyékát sem láttuk Voltak igenis eltérő, sőt 
ellentétes nézetek, ezek felett folytak is több ke-
vesebb hévvel rövidebb avagy hosszabb viták, 
de az illetőket — legalább, a mint a távolból 
láthattuk, nem pártérdek, még kevésbbé párt-
szenvedély, hanem tisztán az egyéni meggyőződés^ 
a subjectiv igazság iránti lelkesedés vezette. 
Egyébkor is jól esnék látnunk ily szellemű ta-
nácskozást és küzdelmet, de kétszerte jobban 
esik hazánk jelenlegi politikai helyzetében, a mi-
kor a községi, megyei s országos gyűléseinken 
erős pártfegyelemmel s azon ebből folyó jelensé-
gekkel találkozunk hogy az emberek, még a 
nemzet legbölcsebbjei is igen gyakran nem saját 
meggyőződésüket, hanem a párt parancsát isme-
rik szavazáskor irányadóul. A zsinaton talán min-
den felmerült kérdésnél egy ugyanazon kerület 
egyik képviselője igennel, másika nemmel szava-
zott, s a kik ma egyik kérdésnél, mint ellenfelek 
állottak egymással szemben, azok másnap egy 
másik kérdésnél egymás mellett küzdöttek. Ezt 
tart juk mi valóban nemes, keresztyénies s áldá-
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sos tanácskozásnak. Tudjuk, hogy a politikai élet 
körében mások a viszonyok, ele vajha ott is 
úgy alakulhatnának a dolgok, hogy ne lenne szük-
ség azon nagy pártfegyelemre; több áldás háram-
lanék a tanácskozásokból állami s társadalmi 
életünkre. 

Ismeretes továbbá egyházunk történelméből, 
hogy hazánkban, a mi sajátságos viszonyainknál 
fogva egyházi küzdelmeink és munkálkodásunk 
legtöbbször össze volt szövődve hazánk politi-
kai küzdelmeivel és törekvéseivel és a midőn az 
apák összejöttek Isten országának építésére, szi-
vöknek egyik fele akkor is politikai céljaik va-
lósításáért dobogott. Nem vádoljuk ezért őket, 
az ekkori körülmények igazolják eljárásukat. Sőt 
mai napság is kell, hogy minden becsületes ember 
lelkén viselje hazájának s nemzetének is érdekeit; 
és a tisztán egyházi intézkedéseknek is részben 
oda kell irányulniok, hogy azok által az államnak 
és nemzetnek is javát munkáljuk. Igen de más 
a haza, és más a hazában levő egyik vagy má-
sik politikai párt. A zsinaton kivül lehetünk buzgó 
harcosai egyik vagy másik politikai pártnak, de 
a zsinat termében lépve le kell tenni a pártjel-
leget, ott csak hazafiaknak kell lennünk. S a kö-
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zelebbi zsinat tagjai igy cselekvének. Az egy 
hónap alatt tartott zsinati beszédek közt alig van 
egy is, melyből fel lehetne ismerni, hogy elmon-
dója melyik politikai párthoz tartozik. Még ott 
is, hol a politikai pártvélemény nyilvánítására 
kiválóan kedvező alkalom kínálkozott, t. i. az is-
kolaügy tárgyalásánál, még ott is a lehető leg-
óvatosabban járt el a zsinat, lehetőleg kerülve 
az államhatalommal leendő összetűzés eshetőségét. 

Ezen fentebb említett két körülményből kö-
vetkezett, hogy a zsinati tanácskozások mindvégig 
megtar tot ták parlamentaris méltóságukat. Nem 
pártszenvedély, nem politikai vagy más mellé-
kes érdek vezette a tagokat, hanem tisztán az 
igazság, az igazság pedig türelmes, nem szenve-
délyes. 

Zsinatunk példányképül szolgálhat arra nézve^ 
hogy milyennek kell lenni egy oly tanácskozás-
nak, melyben művelt, komoly, e mellett minden 
elnöki vagy főpapi tekintélylyel szemben függet-
len önálló egyének vesznek részt. 

^ Magyar reform, egyházunk nem csak volt, 
de lesz is!* 

Ezen reményének nyilvánításával rekesztette 
be a zsinatot az ennek dicsőségéből magának az 
oroszlánrészt méltó joggal követelhető ősz bajnok 
B. Vay Miidós. Ezt reményijük, ezt hisszük mi 
is. A mely egyháznak világi és egyházi tagjai oly 
buzgósággal, áldozatkészséggel viseltetnek egyhá-
zuk iránt, mint a minőt ezen zsinaton tapasztal-
tunk, az az egyház nem csenevészhet el. A mely 
egyháznak világi urai országos, megyei, s nagy 
jelentőségű magán gondjaikat s dolgaikat félre 
teszik, elhanyagolják, papjai egy hónapra megvál-
nak megszokott boldog családi körüktől, csak 
hogy egyházuk javát munkálják; és mikor idejük-
ből hozták akkora áldozatot, hogy majd nem 
méltánytalanság tőlük annyit kívánni, akkor rá-
adásul marháikból (régi értelmében véve a szót, 
vag)on) is hekatombákkal áldoznak egyházuk ol-
tárán, — az az egyház nem volt, de lesz is! 

A fény mellett azonban van egy kis árnyék 
is — legalább szerintem. Én részemről nagyon 
óhajtottam volna, ha a zsinat egy héttel előbb 
berekesztette volna tanácskozásait, elhagyta volna 
a lelkészválasztási törvényt. Hogy a lelkészválasz-
tás körül mostanában — de hajdanában is ám 
— többféle helytelenség s visszaélés követtetet t 
el, az kétségtelen, mint szintén az is, hogy a 
szabadság csak renddel párositottan áldásos, s 
hogy ennél fogva ha a kórtünetek süriin mutat-
koznak, gyógyszerről kell gondoskodni. Gyógy-
szerről igen, de nem ölő méregről, korlátozni 
kell a szabadságot, de nem megsemmisíteni. Mert 
hiszen, hogy a szabad választási jognak csak a 
neve maradt meg az új törvény meghozatala után, 
azt mondanom is felesleges. 

S megérdemelte ezt népünk ? Nekem, meg-
vallom s talán másoknak is rajtam kivül — fáj-
dalmasan esett hallanom, hogy népünk annyira 
éretlen, ő szabad választási jogával annyira vissza 
él, s hogy ennélfogva egyházunknak egy percig 
sem szabad késni ezen szabadság confiskálásával, 
ha egyházunkat a hanyatlás lejtőjén feltartóztatni, 
papjaink tudományos képzettségét s tekintélyét 
fenntartani kívánjuk. 

Hát a szabad választás oly éktelen nagy 
szerencsétlenség egyházunkon ? H a a zsinat világi 
tagjai állították, hogy a szabad választás által az 
érdem mellőztetik, s a virágzó egyházak élére ér-



demetlenek emeltetnek, még ezt csak el tudtam 
hallgatni, — ők tudják, mily indulat által vezet-
tetve állítottak ilyet. Ha a theologiai tanárok — 
meritusok és emeritusok — szóllaltak fel az eddigi 
választási rendszer ellen, ha azok hirdették, hogy 
azonnal új választási törvényt kell életbe léptetni, 
mert ^minden elszalasztott perc veszedelem4 , mert 
, papságunk tudományos tekintélye fokonkint 
sü lyed ' , — még ezt is értem, mert hiszen mi 
tanárok sokszor farkasszemet nézünk a húsos fa-
zekak mellett ülő papokkal, s körülünk egy né-
melyiknek talán jól esik, ha a lelkész uraknak 
egy-egy finom vágást adhat. Hanem hogy a zsi-
naton volt egyházi képviselők, talán kettő kivéte-
lével mindannyian népes s jövedelmező egyházak 
lelkészei, e mellett esperesek, főjegyzők, püspökök, 
— hogy ezek miképpen menydöröghettek oly igen 
a szabadság ellen, azt valóban nem értem. Hát 
annak a jámbor népnek oly igen nagy bűne az, 
hogy , a német pórlázadás korszakából hozzánk 
importált pusztító ragály4 által meg lepetett, és 
a „korlátlan választási fekete himlő4-okozta lázá-
ban a debreceni, miskolci, kolozsvári, komáromi, 
kecskeméti, ceglédi, vásárhelyi, torzsai, porcsalmai 
s több más fényes egyház ároni székeibe, s pedig 
közülök némelyeket háromszor négyszer promo-
veálva jobbnál jobb állomásokra, — ily férfiakat 
emelt, mint a minők a zsinati padokon ültek ? A 
közelebbi egyetemes convent tagjai között még 
csak egy Curtius akadt, a zsinaton pedig már 
egész kis légiót tett azon Curtiusok számos, kik 
azon sziklacsúcsokról, melyekre őket mint fényes 
egyházak lelkészeit, tekintélyes e. megyék, kerü-
letek kormányzóit a választási jogot élvező nép 
emelte, egymásután ugrándoztak alá a túlhajtott 
szerénység mélységébe. Mert nem kétlem, hogy 
csak túlzó szerénység mondatta egyházunknak 
ezen köztiszteletben álló férfiaival, hogy éretlen, 
tehát jogaitól megfosztandó az a nép, mely csak 
ily férfiakat állit a jelentékenyebb egyházi állomá-
sokra, a valóban érdemeseket, az országos hirű 
egyházi szónokokat, a mély elmű theologusokat, 
ezen mai napság nem ismert celebritásokat pedig 
engedi, hogy egyik másik nyomorult ekklézsiában 
kinlódva, ,kopot t ruhában, meggörbült háttal s 
földre sütött szemekkel* elmélkedjenek a népnek 
nagy éretlensége felett. 

Ugyan kegyeskedjeneka népszabadság nagy 

ellenzői széttekinteni az általuk ismert vidéke-
ken, és vegyék számba, hogy hány százalékot 
teend az oly választás, mely ellen, méltó kifogást 
lehet tenni. Lesz meghiszem egy-két egyén nem 
érdemelt magas polcon, lesz egy-két mellőzött, s 
jobb sorsra érdemes tehetség; de ez vajmi cse-
kély leend; s avagy hol nincs az életben igaz-
ságtalanság, fonákság ? S az a nagy megszorítása 
a szabadságnak, talán emelni fogja a lelkészek 
s egyházak szellemi, anyagi s erkölcsi jóllétét? 
Alig hiszem. Királyhágón túli testvéreink gyakor-
latában vannak már huzamosb idő óta a meg 
rendszabályozott választási módnak, és hol van a 
fényes eredmény ? Távol minden sérteni akarás-
tól, annyit azt hiszem mondhatunk, hogy akár 
a tudományos műveltséget, egyház irodalmi te-
vékenységét, akár az egyháziasságot, avagy a 
lelkipásztori tevékenységet tekintve nincs oka pi-
rulni a Királyhágón inneni szabadon választott 
papságnak a Királyhágón-túli classifikált papság-
gal szemben. 

Hát gyülekezeteink mit szólandanak majd 
hozzá ? Furcsa dolgok fordulnak majd néhol elő. 
Nem felfordult világ az egy kissé, hogy p. o. 
Pesten, Kceskeméten, Debrecenben és sok oly 
helyütt, hol a véduri jogot a város vagy a gyü-
lekezet bírja, a katholikus papot szabadon vá-
lasztja az egyházközség, vagy annak képviselő 
testülete, s ha tetszik megválasztja volt káplánját, 
mint ez közelebb Pesten talán három parochia 
betöltésénél is megtörtént ; az ugyanitteni reform, 
népes gyülekezeteknek pedig azt mondja az es-
peres, vagy a kijelelő bizottság: itt van ezen 
három egyén, ezeknek volt a héber s görög exe-
gesisből legjobb bizonyítványuk, ezek ismerték 
legjobban az áriusi vitákat s a pápák tiszteletbeli 
jogait, válaszszatok ezek közül, kiilömben rende-
lünk mi. En bennem nagy adag van az opti-
mismusból, de hogy ez keresztülvihető legyen, 
azt még sem hiszem. 

S ha már hozzá fogott a zsinat ezen tör-
vény megalkotásához, miért hagyta ezt csonkán, 
miért állapodott meg félúton? Egy jó pap sokat 
tehet egy egyházközség vallás-erkölcsi felvirágoz-
tatására, de egy arra termett esperes, püspök s 
gondnok ügyességétől s erélyétől meg egy egész 
megye s illetőleg kerület jóléte függ. Es avagy 
azok a falusi egyháztanácsok eléggé érettek arra, 
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hogy ki tudják választani, hogy az esperesi, püs-
pöki s gondnoki székekbe kik a legalkalmasabb 
emberek ? Őszintén megvallva, én bizony talál-
koztam már az életben többször oly kormány-
zókkal, a kik nagyon jó becsületes emberek le-
hettek, de mindenek inkább voltak, csak nem 
kormányzók. Az éretlen egyháztanácsok, élve 
korlátlan választási jogukkal, ily embereket emel-
tek oda. Ilyeket tapasztalva, nem jobb volna itt 
is a szabadságot egy kissé korlátolni? Az e. ke-
rületek neveznének ki egy bizottságot, mely me-
gyénként jelölne ki három egyént, s ezek közül 
engedtetnék meg a választás; az egyetemes kon-
vent pedig nevezne ki egy piispök-kandidáló bi-
zottságot. Mily szépen párosíttatnék így a rend a 
szabadsággal! 

No de quod differtur, non aufertur. Ha így ha-
ladunk, a jövő zsinaton ezt is megérhetjük. Nem is 
ez bánt engem; hanem egy más szempontból látom 
én mindenek felett veszélyesnek azt az ösvényt, 
melyre a zsinat lelkészválasztási törvényével lépett. 

Hazánkban a prot. egyházat mindenki úgy 
ismeri, mint a mely az alkotmányos szabadságnak 
háromszáz éven keresztül legtántorithatlanabb tá-
masza, a szabad szellemnek táplálója, élesztője 
volt. A míg a magyar nemzetet a nemesség 
képezte, addig azon emiitett szellemet védte, ter-
jesztette a protest. nemesség s a prot. művelt 
osztály; miután pedig az alkotmány sáncai közé 
bevétetet t az egész nép, védője lett az alkot-
mánynak az egész prot. nép. 

És most? Mit is tett a zsinat? Elhatározá, 
hogy mivel népünk éretlen s egyes kivételes 
esetekben a szabad választás utján nem a job-
ban képzettek, az érdemesebbek kerülnek a 
kitűnőbb ál lomásokra: ezért a szabad választás-
nak csak a nevét kell meghagyni. Nem félt a t. 
zsinat, hogy ezen indokolás majd fülébe megy 
az ország kormányrüdja körül ülő vagy ülendő 
férfiaknak, és ha ezek ma vagy holnap azt talál-
nák törvényjavaslat alakjában indítványozni, hogy 
mivel hazánk népe még sok tekintetben éretlen 
s az országos képviselői választásoknál nem rit-
kán a képzettebb s érdemesebb hazafiakat mel-
lőzi, hanem az eláradt korteskedés folytán az or-
szág törvényhozói s követve kormányzói székeibe 
néha kévésé érdemeseket ülteti, ezért lcorlátoz-
tassék, renddel párosittassék a szabadság és jö-

vőben a nép csak azok közül választhasson kép-
viselőket, a kiket a főispán elnöklete alatt kine-
vezendő bizottság kijelöl, — ugyan mit felelné-
nek erre a zsinat tagjai? Az analógia, azt hiszem, 
nagyon kevéssé sántikál. 

Vigyázzunk, mert ha a só megizetlenül, ha 
református egyházunk is elfordul a szabadságtól, 
mivel azzal visszaélések is történnek, akkor szo-
morú jövő vár reánk. Quid tunc cum aridis ? 
Azért, hogy itt amott éretlen népünk, ne fosz-
szuk meg a szabadságtól, hanem neveljük, érlel-
jük a szabadságra. A szabadság fájának megté-
pői ritkán maradtak büntetés nélkül: nekünk pe-
dig magyar protestánsoknak éppen szent kegye-
lettel kell azt ápolnunk. In hoe signo vicimus et 
vincemus! 

Farkas József. 

Miként anyakönyveztessék a vadházasság-
ban élő törvényes férjü nő gyermeke. 

( A j á n l v a T ö m ö s k ö z i ú r n a k ) 

A szülöttek anyakönyvezése ügyében a múlt év 
aug. 16-án 22,065. szám alatt kiadott ministeri rende-
let megjelenése óta, az anyakönyvezésnél felmerülhető 
többnyire casuisticus kérdések tisztázása céljából, e be-
cses lap hasábjain már mai napig is több közlemény 
látott napvilágot, melyek közül egyben S A vadházas, 
ságban élő törvényes férjü nő gyermekének anyaköny-
vezése* vettetett fel, hogy vájjon törvényes-é avagy tör-
vénytelen ? 

Miután e kérdés szerény nézetem szerint nagyon is 
fontos, mert a büntető-törvénykönyv megjelenése óta, 
— ennek hibás megoldása nagyon könnyen vihart hoz-
hat a szegény lelkész árva fejére, mint ezt már az élet 
is mutatja, — a mely itt is a legjobb tanitó mester ; 
ugyanazért közzé teszem én is e tárgyróli szerény né-
zetemet, — melyet nem annyira hosázas egyházi szol-
gálat útján szerzett tapasztalatok alapján nyertem, — 
mivel egyházi működésem alig pár év ; hanem inkább 
más kárán tanulva, egy kis történetből. 

Azt hiszem, hogy a fent emiitett ministeri rende-
let szerkesztésénél nem lebegett más cél a nm. vall. és 
közoktatási minister ur előtt, mint az, hogy megtisztítsa 
végre valahára az annyira fontos okiratot : az anyaköny-
vet, a hibás adatoktól. S midőn a keresztelő s egyszers-
mind a cselekményt anyakönyvező lelkészt a szülék 
esketési bizonyítványaiknak bekövetelésére utasítja, nem 
határozott utasítást ad-é arra, hogy a megkeresztelt 
gyermek törvényes vagy törvénytelen volta csupán csak 
a házassági bizonyítvány alapján jegyeztessék be : még 
pedig mihelyt házassági bizonyítvány van s ezen házasság 
még tö r tény szerint fenn áll, — bár mennyi lenne is ; a 



gyermek mindig törvényes; ha pedig házassági bizo-
nyítvány nincs, mivel még törvényes házasság nem köt-
tetett : a gyermek törvénytelen. 

Ily szempontból fogván fel az emiitett ministeri 
rendeletet, azt hiszem, hogy az , A vadházasságban élő 
törvényes férjű nő gyermekének anyakönyvezésénél® igen 
nagy és hasznos szolgálatot tesz, mert kezemben egy 
hiteles anyakönyvi kivonattal, nem a világ közvéleménye 
után indulok el, — mely igen könnyen csalódhatik, — 
hanem okirat alapján és eszerint végzem be jegyzése-
met, — a midőn tettemért sohasem vonhatnak felelős-
ségre, mig másként járva el könnyen verembe eshetem. 

Igy én, bármikor hozzanak hozzám keresztelés 
végett gyermeket, ha mindjárt törvényes férjétől külön 
élő nőnek világ szerint más férfitól származott gyermeke 
volna is, — megkeresztelem, s ezután kezembe véve a 
bekövetelt esketési bizonyítványt: apául, az illető rovatba, 
a bizonyítványban szereplő férfiút, — mint a nő törvényes 
férjét vezetem be, a gyermeket törvényesnek, s egy-
szersmind a jegyzet rovatba megjelölöm (de nem csak 
ilyennél, hanem mindeniknél,) hogy itt, ekkor kötött 
házasság alapján, s ezt is azért, hogy később is tudjak 
mire hivatkozni: mért irtam törvényesnek a gyermeket. 
S ha talan eljárásom ellen a közvélemény, illetve a 
törvényes férj szót emelne, s azt, — mint Tömösközi 
úr is — jogtalan és igazságtalan cselekménynek nyil-
vánítaná, akkor a jogaiban talan megsértett férjt a tör-
vényes útra utasítom ; kimondván neki, hogy a nő ellen 
megindított való per befejezése után, — mint nejétől 
törvényesen elválasztott férj, hatóság utján a nevére 
írt törvényes gyermeket törvénytelennek nyilváníttat-
hatja s az anyakönyvet kijavíttathatja. Igy ő maga törvé-
nyes uton keresheti jogát, engem pedig véd a törvényes 
házassági bizonyítvány. 

De azt mondhatná valaki : hiszen ez ugyanazon 
eljárás, mint amit Marjai úr tesz. Igaz, — csakhogy 
mégis van eljárásunk közt némi különbség. Mert lássuk, 
mit mond Marjai úr : , A férjétől külön élő asszonynak 
mas férfitől származott gyermekét az anyakönyvbe a 
törvényes apa neve alatt vezetem be s egyedül a jegy-
zet rovatban tüntetem ki, hogy e gyermek törvénytelen 
származású* . . . Kérdem, correct eljarás-e ez? . . . 
Egy ugyanazon gyermeket, ugyanazon helyen törvé-
nyesnek, de egyszersmind törvénytelennek is nyilvánítani 
lehetséges-é ? Voltaképen az egyik tettével a másiknak 
sirjat assa meg. Mert midőn azt mondja, hogy a gyer-
mek törvényes is meg törvénytelen is; ezzel mintha 
semmit sem irt volna be az illető rovatba, mivel a gyer-
mek sem nem törvényes, sem nem törvénytelen. Nem 
törvénytelen, mivel apjaul ott szerepel a nő törvényes 
férje, de nem is törvényes, mert viszont ott van a 
jegyzet rovatban a törvénytelen kifejezés ; mar pedig a 
jegyzet rovat is csak oly rovata az anyakönyvnek, mint 
a többi; s igy voltaképen hamis anyakönyvi bejegyzést 
végez. 

Ne hímezzünk, ne hámozzunk tehát, hanem jegyez-

zük be a férjétől külön élő asszonynak más férjétől 
született gyermekét is az anyakönyvbe törvényesnek a 
házassági bizonyítvány alapján, úgy, mintha férjével együtt 
élne — meg lehetünk győződve, hogy a sértett férj, ha 
csakugyan sértve van, — keresni fogja jogát, s eszkö-
zölni minél előbb az elválást, — vagy a növeli kibékü-
lést; s az erkölcsiség emelésére mind kettő jótékony 
leend. — Mi pedig nem fogunk mindig remegni; mint 
mikor törvénytelennek jegyeztük be a gyermeket, hogy 
vájjon nem fogja-é épen az általunk jogaiban oly nagyon 
őrzött és védett törvényes férj fejünkre olvastatni az 
1879. évi XE. t. c. 60. §-át, — mely szerint: 

»Egy hónapig terjedő elzárással és háromszáz fo-
rintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő azon anya-
könyvvezető : 

»Aki az állam törvényei szerint érvényes házas-
ságból született gyermeket, — noha e körülményt tudta, 
— az anyakönyvbe, — mint az állam törvényei szerint 
törvényest be nem vezeti*. 

És hogy ez megtörténhetnék, erre nézve a 70 
előtti évekből, — megyénkben történt egyik lelkész 
esetét mondom el, melyet egyik kedves főnökömtől 
hallottam. 

Megyénk X. . . . falujában a 60-as években egy 
fiatal pár kelt egybe. Egy ideig csendes béke lakozott 
a családi tűzhely körül, melyet azonban csakhamar zi-
vatar váltott fel, s a zivatar eredménye a háziboldogság 
teljes feldulása vala. A férj, ki egybekelés alkalmával 
házhoz állott, — a vihar után szülőföldére a nyolcadik-
határban lévő faluba tért vissza, magára hagyva törvé-
nyes nejét. A nő csakhamar megvigasztaltatta magát 
egy helyben lakó erőteljes férfival, kivel vadházasságot 
kezdett. Ezen vadházasságnak gyümölcse egy életerős, 
virgonc gyermek lett. A gyermeket keresztelés végett 
paphoz viszik, a ki megkeresztelve, — a világ közvéle-
ménye után s a maga meggyőződéséből is, — (mivel a 
törvényes férjről három év óta hirt sem hallottak), a 
gondozására bízott anyakönyvbe, törvénytelennek jegyzé 
be. S ezzel, mint a ki legjobban cselekedett, nyugodt 
lelkiismerettel folytatta minden napi munkáját. De imé 
mi történik 1 

Néhány év múlva, — a pár év előtt nemes harag-
gal egymást elhagyó férj és nő, — megbánva elhirte-
lenkedett tettöket, — kibékülnek, és, mintha mi sem 
történt volna, — csendes békében töltik napjaikat. Csak 
egy vala, mi a nőt aggasztá, s ez: a törvénytelennek 
anyakönyvezett gyermek sorsa. S egyszer megcirógatva 
férjét, töredelmes bűnbánattal feltárja előtte lelke nyug-
talanságát, és mézes-mázos szavaival rá veszi férjét, hogy 
fogadja sajat gyermekének az árvát s nyilváníttassa tör-
vényesnek. Ime a férj ámul s bámul, nem, mintha az 
esetet nem tudná, hanem azon, hogy az ő törvényes ne-
jének miként lehetne törvénytelen gyermeke. S azonnal fut 
a paphoz, hogy kérdőre vonja. A pap nem is sejtve a feje 
felett tornyosuló vihart, — jó lélekkel s szelid nyugalom-
mal előadja indokait, hogy miért irta a gyermeket tör-



vénytelennek ; de a férj győzhetetlen ; polgári hatóság-
nál keres orvoslást. A papot, ki törvényes feleségének 
gyermekét törvénytelennek jegyzé be , mint anya-
könyv-hamisitót, a megyei hatóságnál bepanaszolja, s 
egyszersmind kéri az anyakönyv kijavitasát. A pap 
hasztalan hivatkozott a közvéleményre, a több évekig 
tartó külön élésre, — védekezése nem ért semmit; ki-
mondák rá az anathémát, és csak magas pártfogóinak 
köszönheti, hogy meg nem szellőztették. Pedig még 
akkor nem született meg a 79-ik évi büntető törvény-
könyv ide vonatkozó §-sa. 

E példa elegendő útmutatásúl szolgálhat a fenn-
forgó kérdés helyes megoldásánál, amely valamint a 
múltban, ugy a jövőben is, bárkin is, ha nem vigyáz, 
— megtörténhetnék ; de semmi esetre sem ujúl meg 
rajtunk, ha szemünk előtt tartjuk a törvényt; ha az 
1880-ik évi aug. 16-án 22,065, sz. a kiadott ministeri 
rendeletet egész szigorúságában foganatosítjuk ; mely 
megőriz minden nyugtalanságtól ; meg minden későbbi 
zaklatásoktól. 

Pajkos Endre. 
e v . r e f . s . l e l k é s z . 

T Á R C A . 
A munka kezdetén. 

XI. 
S á r k e r e s z t ú r , 1 8 8 1 . o k t ó b e r 1 2 . 

Kedves nagytiszteletü ur 1 
Venio nunc ad fortissimum . . . Isten igéjét prédi-

kálni könnyű és kedves dolog, de egy anyagi bajokkal 
küzdő egyházat annyira lábra állítani, hogy abban min-
denek ékesen és jó renddel legyenek, véghetetlen sok 
testi és lelki küzdelemmel járó feladat. Legalább reám 
nézve az. Sokszor elgondolom, mennyivel gyönyörűsé-
gesebb volna a Krisztus igája, ha akadna valami ciréne-
beli ember, a kinek ezt a nagy keresztet, az egyház 
igazgatásának gyötrő gondjait a vállaira adhatnám. De 
miért is kell a lelkésznek, Isten igéje hirdetőjének, a 
lelkieken kivül oly prózai dolgokkal is foglalkoznia, mi-
nők például az egyházi adó kivetése, behajtása, épüle-
tek reparálása, kicsinyes administrationalis ügyek és a 
többi 1 Sajátságosan érzem magamat, valahányszor ezek-
ről a kérdésekről elmélkedem. Belátom én, sőt hiszem 
és vallom, hogy hazai egyházi viszonyaink közt a lel-
kész egyáltalában nem emancipálhatja magát ezen 
anyagi gondok alól s az ő minden kicsinységekre ki-
terjedő gondoskodása nélkül kivált kisebb egyházaink 
fenn sem állhatnának; de csak nem fér a fejembe, 
hogy magasztos szellemi hivatásomat miért nehezíti 
meg minden lépten-nyomon ezekkel az alárendelt ér-
dekli materialis dolgokkal való bajoskodás. 

Szerintem a lelkész feladata: a valláserkölcsi élet 
ápolása s ez minden más érdeknek fölébe helyezendő. 

Hasztalan tatarozzuk mi az épület külsejét, ha alapja 
roskatag; hiába épit és szépít a legügyesebb adminis-
tratori kéz is, ha valami rothadt van Dániában. Ezt, 
ezt a „rothadt valamit* kell előbb kiirtani az igének 
buzgó prédikálása s a fáradni nem tudó lelkipásztori 
működés által. Erre a pontra kell irányoznia a lelkész-
nek első sorban minden testi és lelki erejét s egész 
élete munkásságát. 

Ez az én igénytelen nézetem s ezért nem tudok 
annyira lelkesülni az egyházi administratió kicsinyes és 
fárasztó teendői iránt. De azért megteszem, meg aka-
rom tenni kötelességemet ezen a téren is, nehogy jogo-
san érjen az a vád, hogy ez az ember egy szánandó 
idealista, a ki a fellegekben jár s légvárakat épit, míg 
egyszer csak siralomra jutott parochialís lakása a föld-
höz nem nyomja, mint az egeret. 

P^alusi pap vagyok s mint ilyennek tudom, mi a 
kötelességem s azt teljesíteni is igyekszem. Csakhogy 
ez, kivált egy kezdő lelkészre nézve, nem olyan könnyű 
feladat. Kedves nagytiszteletü úr alig képzelheti helyze-
temet, midőn a fővárosi élet megszokott viszonyai kö-
zül kiszakíttatva, egyszerre a falusi élet és falusi papság 
sokszor emlegetett, de általam tapasztalatilag még nem 
ismert miseriái kellős közepébe jutottam. Bármerre né-
zek, minden, de minden javításra, újításra, rendező 
kézre vár ; azt se tudom, hogy kezdjek a dologhoz. 
Pénz kellene ide is, oda is, az adó felgyűlt, a tűz-
kárbiztositás ideje maholnap lejár, adósságaimat tör-
leszteni kell, egyházi épületeink nagyobb része a nya-
kunkba szakad, ha rajtok hamarosan nem igazítunk, a 
tanitók sem élhetnek a levegőből, ideje lenne már leg-
alabb a fizetésök hátralékát kiadni nekik . . . s egyhá-
zunk pénztárában nincs egy árva fillér. Összehivatom a 
presbyteriumot s elhatározzuk, hogy ezen a siralmas 
helyzeten segíteni kell. De hát miként; kérdem, jó em-
berek, adjatok tanácsot i Összenéznek s vállat vonita-
nak : „ha máskép nem lehet, exequálni kell! ' 

„Exequálni!* Tehát ez legyen a várva-várt uj lel-
késznek első nevezetes ténye? Ez lehetetlen. Kisértsük 
meg, talán „máskép* is lehet segíteni a bajon. És neki 
ülünk a fárasztó munkának, a gondnok és én, hogy 
egyházunk anyagi állásáról egy tüzetes kimutatást 
készítsünk; kiderül, hogy egyházunknak mintegy he-
tedfél száz forintnyi adóssága, de viszont egyházi 
adóhátralék cimén mintegy harmadfél ezer frtnyi köve-
telése van. Csak harmadrészét birnók e követelésnek 
behajtani, egyházunk legott jobb lábra állhatna. Mult 
évi augusztus végével tehát a szószékből felhívást inté-
zek a hívekhez, hogy vegyék szívökre egyházunk súlyos 
anyagi helyzetét s siessenek egyház iránti tartozásaiknak 
mielőbb eleget tenni. Egyszersmind önkéntes adakozásra is 
felszóllitottam őket , kijelentve , hogy ezen adomá-
nyaik egy diszes „Aranykönyv*-be fognak időről-időre 
bejegyeztetni. 

E felhívás azonban, mint kiáltó szó a pusztában, 

\ 



eredménytelenül hangzott el. Most a presbyteriumban 
elhatároztuk, hogy a 10 frton felüli egyházi adó-hátra-
lékok (mintegy 40-en) megidéztetvén, vagy azonnali 
fizetésre vagy kötelezvény kiállítására szoríttassanak. Fáj-
dalom a presbyterium kétszeri hivatalos felszólítására 
alig egy-két egyén jelentkezett. Igy kénytelenek voltunk 
igénybe venni a községi elöljáróság támogatását s annak 
közvetítésével sikerült is nagy nehezen, hossszas idő 
múlva, nagymérvű leengedések mellett az illetőktől vagy 
kötelezvényt venni, vagy tartozásaiknak legalább egy-
részét behajtani. 

Eközben a szószékről nem egyszer figyelmeztet-
tem a híveket idei egyh. adótartozásaik befizetésére, 
kérvén, ne engedjék odajutni a dolgot, hogy kénytele-
nek legyünk szigorúbb eszközökhöz folyamodni. Mind 
hasztalan 1 november közepéig alig gyűlt be több félszáz 
frtnál. Helyzetünk napról napra elviselhetetlenebbé 
vált, s szegény fejem most kezdte először igazán tapasz-
talni, hogy ami mindennél nagyobb fájdalmat okoz neki, 
az az edig ismeretlen gond. Sokáig iszonyodtam tőle, de 
végre kénytelen voltam belátni, hogy miután , máskép 
nem lehet: exequálni kell l4- A községi elöljárók sorba 
vették a házakat, a hol szükséges volt, foglalást is esz-
közöltek s négy nap alatt mintegy 200 frt folyt be. A 
mily nagy örömet okozott nekem e kedvező eredmény 
egyrészt, másrészt ép annyira lehangolt az a tapaszta-
lat, hogy tehát már a Krisztus egyházának is ily dras-
tikus eszközökkel kell kényszeríteni hiveit »a jókedvű 
adakozásra.' És ugy látszik, e drastikus eljárásra évről-
évre szükségünk lesz. Súlyos időket élünk, a föld, mely 
után a mi földmives népünk él, az idén is meglehetős 
szűkön osztogatta az áldást, a szegény embert a sok 
mindenféle adó, adósság, a növekedő szükség, igazán : 
még az ág is húzza. Azt se tudja, miféle tartozását elé-
gítse ki előbb abból a kevésből, a mit neki az Isten 
adott. Szívesen adná vissza az Istennek, örömest meg-
fizetné (s a lélek-eleséget többnyire meg is fizeti) lélek-
pénz-tartozását : de mit csináljon, ha az a kérlelhetetlen 
adóvégrehajtó nyomban ráteszi a kezét az ő keserves 
keresményére ? Annak nem örömest ad, de kénytelen 
adni, nekünk szívesen adna, de már nem adhat. És igy 
nolle-velle arra van utalva, hogy ha koldulni nem akar, 
követni kell az állam példáját és — ad majorem dei 
glóriám — exequáltat. 

Szomorú állapotok ezek s vajmi keservesen esik a 
lelkemnek, hogy ime 1 az én egyházam is egyike azok-
nak a szerencsétleneknek, melyek executió nélkül nem 
élhetnek. Azt hiszem, az idén már jobban boldogulnak, 
de a mily lassan foly be az egyházi adó, ugy látszik, 
Ismét kénytelenek leszünk drastikus eszközökhöz folya-
modni. S pedig az idén még erélyesebben kell eljárnunk 
mint a mult évben, a mikor az én kívánságom is az 
volt, hogy mentül irgalmasabban bánjon az executió 
a hívekkel, ámde igy soha célt nem érünk. A hátra-
lék folyvást növekedni fog s egyházunk a papiroson 
lévő ezerei mellett is soha virágzásra nem juthat, ha 

erős szívvel s erélyes kezekkel hozzá nem látunk a rop-
pant hátralék behajtásához. 

Vajha a rövid időn összeülendő zsinat mély bölcse-
ségü atyái szívökre vennék népünk s egyházunk e sú-
lyos helyzetét s ha rajta máskép nem segíthetnek, leg-
alabb ovakodnának több terhet rakni sokszor a megél-
hetéssel is küzdő szegény egyházaink vállaira. S vajha 
e szomorú körülmény minket lelkészeket is arra buzdí-
tana, hogy a hol lehetséges, gondoskodnánk mielőbb 
egy egyházi alaptöke létrehozásáról. Ha csak pár forint 
gyiil össze évenkint, évtizedek múlva százakra szapo-
rodhatnék az összeg. Itt is csak a kezdet nehéz, de 
ha jó reménység fejében elvetjük a magot, ha még oly 
kicsiny is az, gondos ápolás és várni tudás mellett idő-
vel terebélyes fává növekedhetik. 

Ezen reményben adtam sajtó alá beköszöntő egy-
házi beszédemet, melynek egész jövedelmét egyházam 
ekként megalakítandó alaptőkéjére ajánlottam fel. Persze 
a hiveim és ismerőseim közt ingyen szétosztott füzetke 
egyházirodalmi viszonyaink közt évekig is ott fog he-
verni a könyvárus porlepte polcán s jövedelme nem 
sokkal fogja növelni egyházunk alaptőkéjét: am a mus-
tármag el lőn vetve, lassankint ki is hajtott s ma már, 
tehát egy esztendő leforgása után, 45 írt gyümölcsözik 
az alaptőke javára. Ne kicsinyeljük ez eredményt s ne 
mondjuk azt, hogy mikor lesz abból terebélyes fa 1 . . . 
Egy kis utánlátással s Isten segedelmével talán még 
én is megnyugodhatom annak árnyékában. A fődolog 
az, hogy a kezdet nehézsége meg van törve, a hivek 
figyelme s áldozatkészsége felhiva, s ha lassan is, de 
évről-évre növekedni fog az az alap, mely egyházunk 
anyagi állásának nagyobb biztosítására van hivatva. 

És bármilyen súlyos viszonyok közt élünk is, ta-
lálkozni fognak időről-időre egyesek, kik ily nemes 
célra örömest áldoznak. Természetesen, a pásztornak 
nagyon résen kell lenni s minden alkalmat felhasználni 
az adakozási készség felköltése s ébrentartása céljából. 
Én p. u. a többek közt egy kis bádog perselyt függesz-
tettem ki lelkészi hivatalomban az alaptőke javára. So-
kan megmosolyogják ugyan, de csak hadd disztelenitse 
ott azt a falat. Cseppekből lesz a tenger, fillérekből a 
forint. Ha csak a keresztelés alkalmával kerül is bele 
pár krajcár a sok komaasszonytól, meg olykor tőlem 
is, éveken át az is szépen felgyűl. Eddig ugyancsak 2 
frt 32 kr. az eredmény, de kezdetnek is jó. Szoktat-
nunk kell híveinket mindenre, még az adakozásra is. 

Az alaptőke gyarapításához idővel nagy mértékben 
hozzá fog járulni egyházunk takarékmagtára is, mely 
alig pár évi fennállása óta körülbelül 80 mérő gabonát 
tud felmutatni. Ujabb időben többen kikeltek a takarék-
magtárak intézménye ellen e becses lapok hasábjain: 
de én nem lehetek velők egy véleményen, sőt ellenke-
zőleg azt mondom: állítsunk mindenfelé takarékmagtá-
rakat 1 Ne az árnyék-, hanem a fényoldalt vegyük te-
kintetbe s azt, hogy a takarékmagtárak lelkiismeretes 
kezelése mellett egyházunk pénzalap-tőkéjét időről-időrtí 



jelentékeny összeggel növelhetjük. A nemes cél érdeké-
ben semmi fáradságot sem szabad sajnálnunk. 

Mindezek felett azonban azt az élő tőkét, a hivek 
áldozatkészségét kell minden áron, szóval és jópélda-
adással fenntartani és gyümölcsöztetni. E cél lebegett 
szemem előtt, midőn egyházam számára ,Aranykönyv* 
cim alatt egy diszes könyvet készíttettem, hogy legyen 
az a hivek adakozási készségének élesztője s állandó 
tanújele. Nagy örömömre szolgál, hogy annak lapjai 
már is jelentékeny adományokról szólhatnak. Az első 
rovat alatt az , Isten dicsőségére* szánt pénzbeli, a má-
sodik rovat alatt a »természetben tett adományok* fog-
laltatnak; a harmadik rovat, taz alaptőke javára, ada-
kozók neveit, a negyedik a »vegyes adakozások*-at, az 
ötödik rovat az ^alapítványok*-at tünteti föl. Ide vonat-
kozólag legyen szabad csak azt megemlítenem, hogy, 
mig eddig az egyház részére tett kisebb fuvarozásokért 
is pénzt kellett kiadni, most megelégesznek az illetők, 
ha neveik az »aranykönyv®-be bejuthatnak. Egy kis 
hiúság biz ez, de legalább megszokják lassankint: nem-
csak venni, hanem adni is Istennek. Az „aranykönyv* 
koronkénti felolvasása sokakra buzditólag hat s áldásos 
eredményeket hoz létre. 

Eleinte nagyon elszomorodtam, tapasztalva, hogy 
híveim sem a köteles egyházi tartozások befizetésével, 
sem önkéntes adakozásokkal nem sietnek egyházunk 
nehéz helyzetén könnyíteni. Szépen elmentek a temp-
lomi persely mellett, annélkül, hogy egy fillért is ve-
tettek volna bele. Szűkkeblű nép ez, gondolám,, s csak 
szájjal imádja istenét. S most boldog vagyok, hogy az 
ellenkezőről tehetek vallomást. Avvagy nem szép jele-é 
az a hivek buzgóságának, áldozatkészségének, hogy az 
idén is, mint ez előtt két és több évekkel, 20 holdnyi 
rét lekaszálása s felgyüjtésével összesen 260 frtot sze-
reztek szorongatott egyházuknak ? . . . A hol ilyen ál-
dozatkészség van, ott még nem szabad panaszkodni. 
Olyan néppel még lehet boldogulni, csak a türelem és 
kitartás és lelkesedés ne hiányozzék a lelkipásztor ré-
széről. Ezt tapasztaltam legközelebb is, s ha már pa-
naszkodnom nem szabad, legyen szabad (habár nagyon 
jól tudom, hogy nem illik) dicsekednem. 

Egyházunk keresztelő-edényei ugyanis teljesen 
elavult állapotban vannak s nagyon itt az ideje, hogy 
helyettök újakat szerezzünk. Már régen mondogatom a 
jobb lelkű asszonyoknak, hogy ha egy kis jó aratás lesz, 
rakják össze filléreiket e szent célra. Ugy szintén a szó-
szék színehagyott s elrongyollott posztója, valamint kö-
röskörül a karzatok ótestámentomi festésű tulipiros tu-
lipántjaí is nagyon sértették már a szemet s egyáltalá-
ban nagyon ráférne már templomunkra, legalább belől, 
egy kis csinosítás. Egyházunk pénztára azonban, mely 
a folyó kiadásokat is nehezen bírja fedezni, alig lesz 
mostanában abban a helyzetben, hogy ily „luxus arti-
culusokra®(l) költhessen. Tehát forduljunk ahhoz az élő 
tőkéhez : a kegyes hivek buzgó szivéhez, — gondolám, 
és a gondolatot tett követte. Mindenekelőtt egyházunk 

kötelékébe tartozó egyik szomszédos major áldozatkész-
ségéről ismert gazdatisztjénél kopogtattam, a ki, miként 
már más alkalommal is tette, a szószék diszes posztó-
val leendő bevonatásának költségeit egész készséggel 
magára vállalta, míg jószívű neje még nagyobb örö-
mömre azzal lepett meg, hogy ő meg az urasztalára 

egy szép teritőt ajándékozni. Az első lépés e ked-
vező sikere a legszebb reményekre jogosította örömtől 
dobogó keblemet. Most már bátrabban fogtam kezembe 
az aláirási iveket, melyek egyikén gyülekezetünk nőit 
az új keresztelő-edények megszerzése, másikán a fér-
fiakat a templom belsejének (urasztala, pap-szék, karza-
tok, ajtók stb.) befestése céljából adakozásra hívtam 
föl. Gyülekezetünk egy pár tehetősebb tagjai (ezek közt 
községünk jegyzője, nagyobb összeggel) nem is késle-
kedett nevét a gyűjtő ivekre feljegyezni s én a siker 
biztos reményében készültem adakozásra felhívó prédi-
kációmra. Csakhamar azonban hirül veszem, hogy az 
aláírások sehogysem akarnak szaporodni s még az érde-
mesebb elöljárók is jobbra-balra mentegetőznek. — Az 
ügy veszve van, gondolám, ha vasárnapig a jobb mó-
dúak nevei mind ott nem lesznek az adakozók névsorá-
ban. S most eszembe jutott, hogy mit mondott egyszer 
a ref. convent ülésén annak nagy tekintélyű elnöke, 
midőn néhány conventi tag a supplicatiót, mint a kol-
dulás intézményét, eltöröltetni óhajtá. , A mi egyházunk-
nak — ugymondá — ha fenn akar maradni, még ma 
is kéregetni kell!(< Es elindultam jó magam is kére-
getni . . . azaz, mintegy 18—20 családfőt szépen meg-
kérni, hogy erre és erre a szent célra ne sajnáljanak 
adni legalább egy forintot (kevesebbet is adhatnak majd 
a szegényebbek !) Es nagyon jól esett tapasztalnom, hogy 
nem is sajnáltak, sőt szívesen ajánlották meg férfiak ugy 
mint nők adományaikat, inkább azon bánkódván, hogy 
a mostani szük időben többet nem adhatnak. Es igy tör-
tént, hogy adakozásra buzdító prédikációm sem hangzott 
el visszhang nélkül, mert mikor a szószékről értesitém a 
gyülekezetet a tömeges aláírásokról, az istenitisztelet 
végeztével örömest ajánlotta fel kiki tehetségéhez ké-
pest adományait a szent célra. Igy ^történt, hogy ed-
digelé mintegy 130 frt gyűlt össze a kettős célra (be-
festésre s keresztelő-edényre) s alapos a remény, hogy 
nemsokára az egész előirányzott összeg (mintegy 160 
frt) együtt leend. Ennélfogva a templom befestésének s 
részben újjáalakításának munkája már folyamatban is 
van s pár hét múlva, a mint az előjelekből látszik, egy 
igazán csinos és megnyerő belsejü templomban mond-
hatnak hálát a jó istennek, a ki bennünket idáig-segített. 

Hát ezek mind szép dolgok igy a papiroson, de 
csak az isten a megmondhatója, mennyit fő addig a 
szegény lelkész feje, mig idáig juthat. De ez már nem 
kérdés. A fő dolog az, hogy csak akarni kell s Isten 
segítségével megmozgathatjuk a kőkemény sziveket is, 
vagyis hogy triviális közmondással éljek: »a magyar 
ember, ha szépen kérik, az ingét is odaadja.® 

Lassanként talán akarva — nem akarva belejövök 



én is az egyházi administratió sok ügyességet s még 
több türelmet igénylő mesterségébe. Hacsak az kell, 
hogy nyakra-főre építkezzünk, no hiszen építkezünk mi 
annyit, hogy az én, különben nagyon derék kurátorom 
nem egyszer türelmetlenül fakad ki, hogy: „már édes 
tisztelendő úr! mi csak épitünk-épitünk, aztán pénz nincs 
sehol ! ' ,Az igaz, édes kurátor uram, tehát nem hal-
lotta-e, mit mondott az a pesti püspök úr — a kit ke-
gyelmed is ismer —, mikor annak a roppant épületnek, 
a pesti főiskolának az építésébe fogott s neki sem volt 
több pénze, mint nekünk ? . . . Azt mondta, — jól 
megjegyezze kurátor uram — „pénzzel a bolond is tud-
na építeni! * . . . Erre aztán már szelídülni kezd kissé 
az én oldalam melletti felelős miniszterem ; mire én igy 
folytatom: 

Tudja-e kurátor uram, miféle fán terem az a mu-
száj ?' 

„Tudom én azt nagyon jól . ' 
„Hát mondja csak, lehetett-e a konyhakertet csak 

úgy szabadjára hagyni, hogy ott mindenféle állat ké-
nye-kedvére élje világát: nem volt-é azt „muszáj* be-
keríteni?' 

„Az igaz ! ' 
„S nem emlékszik-e, hogy milyen bizalmas álla-

potban volt a parochia kerítése az utca felől: avagy 
nem volt-é „muszáj* a helyett is újat csinálni?* 

, A z ís igaz i ' 
„S reménylem, csak nem kívánja senki, hogy egy 

szer a paplak mindenestől rám szakadjon ; pedig latta-e, 
milyen hajmeresztő repedések mutatkoztak annak há-
tulsó falán egész hosszaban: hát nem volt é „muszáj* 
annak az alját téglával szépen kirakni, nehogy valami 
szerencsétlenség történjék ?* 

„Az már igaz, azt magam is belá tom! ' 
„S lássa édes kurátor uram ; tehetünk-e mi arról, 

hogy a mi régi jó üregeink a bő világban ugy építkez-
tek, hogyha észre nem vesszük, egyszer csak az iskola-
épület is a nyakukba szakad a szegény gyermekeknek : 
hát nem volt-é „muszáj* azzal is azt tenni, a mit a 
parochiával ?* 

„Az már szent igaz, az ugy van! Isten mentsen, 
hogy valami szerencsétlenség érje a gyermeket.* 

„No lássa! De még ez nem minden. Már ha csak 
lelkünk van, azt se nézhettük el tovább, hogy a ki az 
egyház szolgalatában vénült meg, a rektor ur, öreg 
napjaira olyan házban lakjék, a hol a be-becsurgó eső 
ágyából is felriassza, s hogy olyan istallóban tartsa ke-
servesen szerzett marháját, a mely minden percben össze-
dűlhet? Mondja csak kurátor uram, hát nem volt-é „mu-
száj* ezeket az épületeket is sorra mind megrepa-
rálni ?* 

„Abban már csakugyan igaza van a tisztelendő 
urnák. ' 

„Nos, édes lelkem, kurátor uram I ha már ennyi 
házról tudunk gondoskodni : az Isten házat mar csaku-

gyan nem hagyhatjuk abban az özönvíz előtti állapot-
ban. ' . . . 

Ilyenforma kedélyes párbeszéd folyik néha köz-
tünk, a minek rendesen az a vége, hogy mindketten 
belátjuk, hogy építkezni, csakugyan „muszáj* v űt s 
bizonyára fizetni is „musv.áj' lesz: de hogy aztán 
honnan tudunk majd csakugyan fizetni . . . azt sem én, 
sem a kurátor uram nem tudja. 

De bocsánat, kedves nagytiszteletü úr ! most ve-
szem észre, nagyon is hosszadalmas valék ; pedig hátra 
volna még a fekete leves : az az ezer meg ezer ügyes -
bajos dolog, a mi mind az egyházi administrátióhoz s 
a szegény lelkész ressortjába tartozik, a mi bizony — 
ismét mondva — véghetetlen sok testi és lelki gyöt-
relemmel járó feladat. De hiszen, ha könnyű volna : 
egyházat administrálni a „bolond* is tudna. Ergo : édes 
papom ! meg kell nyugodni sorsodon 1 

Lé, ívay lj(xjos. 

S Y N O D A L I A 
Demagógia a zsinaton. 

A zsinati tárgyalások hogy mily nagy mértékben 
vették igénybe a vidéki közönség s különösen a papság 
figyelmét, mutatja azon körülmény, hogy százan meg szá-
zan jelentünk meg a megnyitás ünnepélyére, áldván az 
Isten jóságát, mely megengedte érnünk 90 év után, 
hogy valahára együtt ül egyházunk színe java törvénye-
ket szerzeni „igazság lelkével* s most minden nap 
várva varjuk a tudósításokat, melyek értesítenek az ott 
történtekről. 

Nyugodtan hagytuk el Debrecent, színről-színre 
látva az ott egybegyűlt jeleseket s hallva a higgadt ta-
nácskozás megkezdését, csak jót várva és remélve. Azon-
ban e lap 45-ik számának végén a póttudósitásban ré-
mülve olvasunk egy jelenséget, melytől minden papnak 
végig borzong a háta s ijedtében legalabb is azt mondja 
„ne vigy minket a kísértetbe, de megszabadíts a go-
nosztól 1' 

A tudósítás azt mondja: „Legnagyobb vitát idé-
zett elő az egyházközségi közgyűlésről szóló rész, mely 
a délután folytatva tartott gyűlés egész folyamat igénybe 
vette. A szónokok egy része a presbyterialis, másik ré-
sze a közgyűlési rendszert védelmezte. A vita Lónyay 
Menyhért gróf azon indítványának elfogádásával végző-
dött, mely szerént az egyházkerületekre bízandó, hogy 
meghagyják a presbyterialis rendszert, vagy a közgyű-
lésit léptessék életbe.* 

Tehát a zsinatnak egy nagy ~Yésze i* a demagógia 
áramlatában úszik ? 

Mi vidékiek nem tudjuk még, kik voltak azok, a 
kik a közgyűlés mellett sikra szállottak, lehetnek igen 
bölcs theoreticusok, de a népgyűlések természetét nem 
ismerik ugy mint mi, akik fáradtig, szakadtig vagyunk 
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kénytelenek sokszor velük küzdeni. A népgyűlés védői 
a papságot akarják oda vetni a demagógia orditó fene-
vadainak, mint a régi papságok a keresztyén márty-
rokat. 

Mai korban még a presbyteriumok is a demagógia 
teremtményei igen sok helyt s ugyancsak dolgot ád 
a papnak, hogy őket egyházi törvényeink utmutatása 
szerint vezesse; hát ha még ránk zúdítanák az egész 
tömeget ? 1 mely mint a gátot szakított áradat rohan 
szét, hogy romboljon. Az a fegyvertelen, védtelen pap 
se fékezni, se kormányozni nem lenne képes azt az or-
ditó tömeget, mely áll a „Mámmög4 ,minek a 4 és „ki 
kő húznyi4 nemes pártárnyalatokból. 

Az a néptömeg, mely összecsődíttetnék, hogy 
határozzon az egyház ügyeiben, soha sem tenne egye-
bet, mint megszokott s szerződésileg megállapított ter-
heit lerázni igyekeznék ; azzal ugyan mit se törődnék, 
ha temploma, iskolája romba dűlne, ha papja, tanitója 
éhen veszne. 

S még hagyján, ha ott a népgyűléseken a józan 
nép többségének akarata érvényesülne! e helyett az 
szokott történni, hogy néhány szájas beszegődik szóvi-
vőnek s viszi a tömeget tetszése szerént. A józanokat 
pedig, ha szólni mernek, letorkolják ; két-három népgyű-
lés után örökre elvadulnak a népgyűléstől. 

S az ily néptömeg határozataiért soha felelősségre 
sem vonható ; ha bolondot csinálnak, valamennyi kita-
gadná magát s a bajt a pap nyakába kerítené. Igy volt 
ez a községekben is ; de az állam törvényhozása belátta 
ennek veszélyes voltát, s felállította a népgyűlések he-
lyett a képviselő testületeket, a kik aztán határozataikért 
a felsőbb hatóság és a néppel szemben is felelősséggel 
tartoznak. Ős idők óta kipróbált hasznos intézmény volt 
a presbyterium, a mennyiben hibás és a célnak meg 
nem felelő jelenleg, azt a demagógia befolyásának kö-
szönheti; ettől kell megszabadítani, s kellő korlátok közzé 
szorítani, ismét jó lesz az. 

A törvényhozás nem arra való, hogy experimentál" 
on s játszék a tűzzel, hanem hogy csináljon rendet. A sza-
badságra törekvés — különösen a tömegnél, gyakran za-
bolátlansággá, libertinismussá fajul. A hatóság dolga tehát 
nem az, hogy a fékevesztett szenvedélyeknek utat nyis-
son, hanem hogy korlátozza és jó irányba terelje, ve-
zesse azt, ez pedig csak erős presbyterium által eszkö-
zölhető. Ne féltsük mi a szabadságot, megél az a maga 
emberségéből, a mi szemeink a jó rendre nézzzenek; 
ez a mi hiva ásunk 1 

Még a presbyterium alkotásánál is arra kell ügyelni, 
hogy a tömeg pressiója alatt ne hozhasson káros vagy 
törvényellenes határozatot, ezért indítvány óztam a lelké-
szek vetó jogát, melyet ismételve kérek, égető szükség 
van rá a jó rend érdekében. 

Ezer köszönet Lónyay Menyhért gróf, egyházke-
rületi főgondnoknak, hogy a már fejünk fölé gyűlt vil-
lámterhes felhőt elhárította, s elodázta oda, hogy az 
egyházkerületekre bizassék, hogy meghagyják-e a presby-

teri rendszert vagy a közgyűlését léptessék életbe. Az 
egyházkerületeknek bizonyára lesz annyi bölcs bjlátásuk, 
hogy nem döntik saját papjaik és saját magu'.c alá a 
forrót. Szabadelvűség és célszerűség nem minde.ikor és 
nem mindenütt ugyanazok ! 

Nagy Ignác, 
k ö l k e d i í ^ f . l e l k é s z . 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Autonomia. 

( V é g e . ) 

Es ezzel eleje vétetnék azon veszélynek is, hogy 
valaha kerületeink a különködő irányzatok miatt ötfelé 
repeszszék az egyházat. Jusson itt eszünkbe, ami csak az 
iménti években történt, hogy theologiai tanáraink vitái 
miatt a tiszántúli egyh. kerület oszlopférfiai már-már 
szükségesnek látták, hogy előlépjenek és kinyilatkoztas-
sák, hogy a jelenlegi debreceni theol. tanárok állanak 
igaz alapon a pestiekkel szemben. Ugyan az Istenért 1 
ne felejtsük el legalább azt a mi csak most történt, posi-
tive megtörtént. P. u. mire lehetett volna kilátásunk, 
ha a pesti főiskolát fentartó kerület oszlopférfiai is elő-
lépnek, hogy de bizon a pesti theologia áll az igaz 
alapon. Egy ily repedést igen nehéz volna aztán elsi-
mítani. Pedig hiszem, hogy legkisebb szándékunkban 
sincs a válás. Sőt testben és lélekben egyeknek érez-
zük magunkat. De öt főiskolával — ki ne látná be, — 
hogy ily esetek ismétlődhetnek akárhányszor olyan öt 
kerületben, melyek közigazgatásukban is öt önálló egé-
szet képeznek. Es részemről nem is tudom megérteni, 
hogy miért ne volna jobb egy erős egyetem, öt többé-
kevésbbé gyengélkedő főiskola helyett. Ezért javallom 
(157. lap XXXIII. cikk) egy egyetem föntartását és pe-
dig az ország fővárosában. 

Minthogy pedig mire lelkészeink egy kis könyvtá-
racskát gyűjthetnek, akkorra kenyerök javát megették, 
holott az iskolákból hazajövet, ha azonnal kész könyvtá-
rat találhattak volna a parochián, az ifjúi erő, a maga 
nem törött lelkesedés tudta volna csak igazán azt ha-
szonnal lapozgatni: indítványoztam (155. lap. XXVI. 
cikk): „A lelkipász or évi osztalékdijának legalább (1) 
I °/0-ját köteles az egyház (parochiális) könyvtára gya-
rapítására fordítani, s azt változás (vagy halál) esetén 
díj nélkül utódainak, illetve az egyházi könyvtárnak 
visszahagyni.4 E négy sor törvényerőre emelve minden 
parochián 50—60 év leforgása alatt egy szép kis könyv-
tárat teremtene s lendületet adna az egyházi irodalomnak 
is. Míg most „N. N. esperes4 szerencséjének azt tartja, 
ha az előfizetési felhívások »egyik másik pásztája elől4 

félre állhat. Sőt azokat még csak nem is körözi. Helye-
sen teszi ugyan , hogy láttatlanba nem ajánl egyet 
sem. Ezt önérzetes iró láttatlanba nem is kéri senkitől. 
De nem körözni: helytelenség. Erre senkitől sem ka-



pott felhatalmazást. Ajtónállója-e az esperes az egyház- I 
megyének, hogy egyet beereszthessen, mást kizárhasson ? 

Hogy lelkipásztoraink lelkére nyomasztólag ne 
nehezedjék özvegyeiknek , árváiknak gondja , végel-
gyengülésük, hivatalra képtelenné levésük gondja, mely 
kivált kis egyházainkban a lelkipásztornak minden ne-
mes törekvésére bénitólag hat, bár hova szálljon, me-
neküljön is gondolata, ,post equitem sedet atra cura* : 
munkálatomban (162. lap, XXXIX. cikk) egy országos 
közös lelkészi- és tanári gyámolda van előirányozva. 

Munkálatom nem szűkkeblű a kis, szegény egyhá-
zak iránt sem. Ezeknek közpénztárból való föntartását 
javai Íj a. 

Sőt a XL. cikk (164. lap) még koldusainkat is be-
akarja koldulni a zsinat atyái könyörülő indulatába. 

Végül még csak annyit, hogy munkálatom, miután 
a lelkipásztorsag munkakörét a nevelés elvéhez szabja : 
az istenitisztelet rendjét is, illetve a lelkipásztor temp-
omi szolgálatait, egyszerűsíteni akarja. Igy p. o. az úr-
vacsora kiosztását munkálatom (152. lap. XVIII. cikk) 
egy évben egyszer, csupán nagypéntekre irányozza, 
ellenben vázlatos utasítást is foglal magában a lelkipász-
tor, elöljárók, gondnok részére. 

Bírálóval pedig vitát kezdeni nem akarok. De fen-
tartom, hogy a közigazgatás és igazságszolgaltatas első 
fokon (a hol a tömeggel van dolog közvetlenül) káros 
visszahatás nélkül egymástól el nem különíthetők. Már 
szerintem semmit sem ér oly közigazgatás, mely nem 
igazságot szolgáltat, s nagyon rossz az olyan igazság-
szolgáltatás, mely nem közigazgatásból történik, hanem 
rettenetesen draga pénzért. 

Eentartom azt is, hogy nőnöveldénkben — ha ilyen 
felállíttatik — fősúlyt arra kell fektetni, hogy 1. a 
magyar leány a magyar történelemben ; a református 
leány a reformátió történetében ; a leendő háziasszony 
a kertészet és gazdászatban; a leendő anya pedig az 
orvosi neveléstanban nyerjen oktatást minden egyebek 
fölött. 

Begedi Lajos. 

B E L F Ö L D . 
Nyilt levél nt. Mockovcsák János zólyomi 

főesperes úrhoz. 
Ntu úr 1 Igen fontosnak kell amaz oknak lennie, 

mely miatt nyilt levélben fordulok ntűségedhez. Es va-
lóban nagyon fontos az. A bányai kerület összes pap-
ságát és összes ev. közönségét a legközelebbről ér-
dekli. 

Nem kevesebbről, mint az 1879-ben hozott és szen-
tesített papvalasztasi törvény meg nem tartásáról, ki-
játszásáról van a szó. E valasztasi törvény az egyhá-
zainkban — fajdalom mar igen nagy mértékben — 
labra kapott visszásságok, félszegségek és nagy mérvű 

szabadosság megszüntetése céljából hozatott. E törvény 
világos s ha az szigorúan megtartatik, az eddig uralko-
dott viszásságoknak minden bizonynyal eleje vétetik. 

A dobronai egyház lelkészi allomása Lipthay Já-
nos elhalalozásával megüresedvén, ntüséged a leendő lel-
kész megválasztása céljából a kijelölést e papválasztási 
törvény értelmében helyesen foganatosította. Ntüséged 
részéről két, az egyház részéről szintén két jelölt, s így 
tehát összesen négy egyén a kijelölésbe fölvétetett. 

Ezen kölcsönös megegyezés folytan tehát az egy-
ház jelöltjei ntüséged, és ntüséged jelöltjei az egyház 
jelöltjeivé lettek. 

A próbaszónoklatok megtartása után a rendes 
papválasztás megejtetett. 

Az egyház egyik jelöltje, a túricskai lelkész Ban-
cik Sámuel személyében lelkészül megvalasztatott, ki 
azonban, noha magátr alkudozások utján a dobronai 
egyház a lelkészi híványt vagy 250 frttal emelte, ez ál-
lomást el nem fogadta s a híványt visszaszolgáltatta. 

A dobronai egyház kinyilatkoztatván ezek után 
azt, hogy a megígért fizetésemelést bármely újonnan 
megválasztandó lelkésznek is biztosítja, — azon érve-
léssel, hogy ez altal a dobronai egyház lelkészi allo-
mása uj állomássá lett, uj kijelölést követelt. 

Ntüséged azonban helyesen ítélvén meg a körül-
ményeket, hogy ez nem új, hanem csak javított állo-
más, —* s hogy ily érveléssel s annak alkalmazásával 
a választast és kijelölést a végtelenbe lehetne húzni, — 
az uj kijelölésbe bele nem egyezett s a papválasztási 
törvény világos értelme folytán a valasztást a három 
megmaradt jelölt közül elrendelte. A dobronai egyház 
administrátorának Kuzma Adolf pelsőci lelkésznek meg-
hagyta, hogy ez, mint megbízottja, a valasztást a három 
jelölt közül keresztül vigye, — ki ennek értelmében a 
papválasztast nov. 13-ra ki is hirdette. 

Eddig minden helyesen történt. Az egyház a há-
rom megmaradt jelölt közül lelkészt választott volna. 
Ha nem választ, — a papvalasztási törvényben világo-
san áll az, hogy a mely egyház ezt tenni vonakodnék, 
ezen esetre papválasztási jogatói elesik, s a papi hiva-
tal ideiglenesen — s esetleg véglegesen is — helyettes 
pap alkalmazása által töltetik be. 

De itt állott be, még pedig a papválasztási tör-
vény határozott félrelökésével a nagy fordulat. 

Ntüséged az administratorhoz új meghagyást me-
nesztett, mely szerént, ha az egyház többsége az új kije-
lölést kivánja, — ezt megengedje s a maga részéről a 
maga jelöltjét szintén kinevezte. 

Igy lett a törvény világos értelme ellenére a már 
kihirdetett papválasztó gyűlésből kijelelő gyűlés. 

Az egyház csakis ezt akarta elérni. Elakarta pedig 
érni azért, hogy a hivek nem törődve a ntüséged által ki-
jelölt egyénnel, — a maguk jelöltjét keresztiil vihessék. 

Az egyház eme jelöltje pedig, az egyházban és 
azon kivül létező pánszláv párt nagymérvű agitatiója 
folytán, — mert hiszen házról házra jártak az aláírási ivek-



kel, — senki más — s ebből az ő érzületére is biztosan 
kövekeztetni lehet — mint bizonyos Szlávik, ki ntűsé-
ged beleegyezése folytán egy idegen esperességből, — 
noha esperességünkben két segédlelkész is van alkal-
mazva s ezeknek mellőzésével — a felső lehotai egyház 
administratorává. még pedig utódlási joggal, alig két 
hó előtt megválasztatott s e tény a sept. 14-én tartott 
esp. gyűlés által is, tájdalom, megerősíttetett. 

Sajnálom, hogy ezen esp. gyűlésen jelen nem le-
hettem, mert ha egymagam maradtam volna is, — ez 
ellen felszólalni kötelességemnek tartottam volna, — 
még pedig két okból. 

Először azért, hogy az egyház jövőbeli választási 
szabadsága, már egy előre megtörtént megkötöttség al-
tal ne korlátoztassék; másodszor pedig azért, hogy az 
élő lelkész netáni nyugalmaztatása vagy elhalálozása ese-
tére esperességünkbeli lelkészek az ezen egyházba való 
pályázhatástól el ne üttessenek. 

És alig hogy ezen egyén egy egyházban kötele-
zettséget vallalt, — már is más egyház jelöltjévé téte-
tett s elfogadtatott. 

A dobronai egyházban tehát ily kijelölésnek tör-
vényes alapja nem volt. Ez csak akkor állott volna be, 
ha a négy kijelölt egyén közül nem egy, de három lé-
pett volna vissza, a mi itt nem történt. 

Tartsuk és tartassuk meg a világos törvényt s 
ekkor igazi szolgalatot teszünk egyházunknak. 

Vegye fölszólalásomat őszinte figyelmeztetésnek és 
őszinte kérelemnek, melynek célja nem egyéb, mint az, 
hogy az elkövetett hibát belátva, az megjavíttassák s a 
törvény ki ne jatszassék. Ha minden egyestől megkívánjuk a 
törvény megtartását, joggal megkívánjuk ezt azoktól is, 
kiket a közbizalom a törvény őreivé és végrehajtóivá tett. 

Thébusz János, 
z ó l y o m i e v . l e l k é s z . 

I R O D A L O M . 
Naptárak. A Franklin-társulat kiadásában a 45. 

szamban emiitett naptárakon kivül megjelentek még a 
következők: 

Falusi gazda naptára. Szerkeszti Sporzon Pál. 18-
dik évfolyam. Ára 80 kr. Ez is a gondosabban szerkesz-
tett naptárak közé tartozik. Sok gyakorlati, szakavatott 
útasitást és tanácsot találhatnak benne gazdáink. Külö-
nösen érdekes és hasznavehető azon rovata, amelyben a 
gazda havi teendői vannak a legrészletesebben fölsorolva. 

Borászati naptár. Szerkeszti .-Dr. Nyári P"erenc. 
9-dik évfolyam. Ára 80 kr. Ezt a naptárt szintén ajánl-
hatjuk a szőllő és bortermelőknek. Gazdag tartalmából 
a következő cikkeket emeljük ki: Az európai államok 
bortermelése. Szabályzat a központi mintapince fölállítá-
sáról. A budapesti borvegyészeti állomás programmja. 
Bálint bácsi jövendölései és tanácsai. Továbbá számos 
a szőllőtermelés és borászat körébe vágó apróbb cikk. 

A ,Nép Zászlója* naptára. Szerkeszti Áldor Imre. 
14-dik évfolyam. Ára 40 kr. Madarász Józsefnek, közé-
letünk e derék veteránjának néplapjára, az uj alkotmá-
nyos aera kezdetén széles körben elterjedt „Nép Zászló-
já ra ' , e naptár cime évről évre emlékezteti az olvasó 
közönséget, anélkül azonban, hogy ama néplap irányát 
az emiitett naptár ujabb évfolyamai örökölték volna. A 
„Nép Zászlója* naptára semmiféle politikai párt szolgá-
latában nem áll; hanem célja csupán jóravaló olvasmá-
nyokkal gazdagítani a nép ismereteit. Tartalmát ismeret-
terjesztő cikkek, beszélyek és költemények képezik. 

Neuer illustrirter Volks-Kalender. Von Dr. F. A. 
v. Monté Dego. 17-dik évfolyam. Ára 50 kr. Tartalmát 
nagyobbára a mult év nevezetesebb eseményeinek (a 
trónörökös menyegzőjének, az oroszországi események-
nek, az írországi agrárius mozgalomnak) leirása képezi. 
Ezeken kivül van benne még néhány életrajz és Bem 
szobráról, II. Rákóczy P'erenc és Széchenyi István ifjú-
koráról egy-egy cikk, végre Ballagi Aladárnak a fran-
cia szolgalatban állt magyar huszárokról irt cikke for-
dításban. 

Kossúth-naptár. Szerkeszti Honfi Tihamér. 12-dik 
évfolyam. Ára 40 kr. Tartalmából kiemeljük Kossuth 
életrajzának folytatását, továbbá Erdélyi Gyulának egy 
beszélyét. Minden cikkét hazafias szellem lengi át. 

Nevessünk! Egy asztromókustól. 13-dik évfolyam. 
Ara 40 kr. Tartalmát egy csomó, részben képekkel 
illustrált adoma képezi. 

Törvények . Ráth Mór kiadásában megjelentek : 
ISSl-dik évi országgyűlési törvénycikkek. Szakférfiak 
közreműködése mellett jegyzetekkel, útasitásokkal és 
magyarazattal ellatva. 2-dik füzet. 16-rét. Ára 90 kr. — 
Pénzügyi törvények és szabályok. 9-dik füzet. 1881. 42.1. 
c. az 1875. 7. t. c. ármentesitett területekre vonatkozó 
rendelkezéseinek megváltoztatásáról. Ára 40 kr. — 1881 
38. t. c. a közforgalom tárgyát képező értékpapírok 
bírói megsemmisítéséről és elévüléséről. Ára 40 kr. 1881. 
40. t. c. a földadó szabályozásáról szóló 1875. 7. t. c\ 
némely intézkedéseinek módosítása tárgyában. Ára 40. — 
1881. 41. t. c. a kisajátításról. Ára 60 kr. — E négy 
utóbbi füzet 8-adrét alakú és szintén jegyzetekkel, utasí-
tásokkal és magyarázattal van ellátva. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Id. Br. Vay Miklóst, mint érte-

sülünk, a zsinat alkalmával végzett erőfeszitő nagy mun-
kája ágynak ejté. Betegségéből azonban, hál' Istennek, 
azóta teljesen fölépült. — Mezőberényben Bonyhay Ben-
jámin békésbánáti ref. egyházmegyei tanácsbiró, mint a 
Szarvasi Újság irja, nov. 25-én ülte meg aranylakadal-
mát nejével, szül. Kucziány Katalin asszonynyal. A ve-
terán író és buzgó egyháztag családi szép ünnepélyé-
hez mi is legforróbb jó kivánatainkkal járulunk — A Ma-



kón megjelenő „Maros* cimű újságban olvassuk : „Vá-
rosunk egyik jeles szülöttét, az ifjú Kecskeméti Ferencet, 
ki legközelebb két évig tanult az edinburghi egyetemen, 
s a múlt nyáron nt. Csécsi Miklós lelkész úr káplánja 
volt, s ki ez ősz elején tudománya gyarapítása céljából 
Amerikaba utazott, mint egy hiteles felhívásból értesü-
lünk, a New-Yorkban egy Eszterházy herceg buzgólko-
dása, agitálása folytán alakítandó magyar ref. egyház 
lelkészévé fogják megválasztani. New-Yorkban mintegy 
2000 magyar lakik.* Ez érdekes hírre vonatkozólag meg-
jegyezzük, hogy Kecskeméti úr lapunkban is közölte 
egy-két dolgozatat, és hogy New-Yorkban nem herceg, 
hanem gróf Eszterházy tartózkodik. — Möclcesch Frigyes, 
kiscsüri ev. lelkész, az erdélyi consistorium által állandó 
nyugalomba helyeztetett ; egyszersmind 51 évi hű szol-
gálatáért köszönetet szavaztak neki. — Az újonnan ala-
kult budapesti unitárius hitközségben első gondnokká 
Hajós János, masod-gondnokká Bedő Albert, jegyzőkké 
Farkas Sándor és Ur. Máté Sándor, pénztárnokká Végh 
József, egyhazfiakka Ajtai József, és Szigeti József vá-
lasztattak meg. — A „magyar kör« Halléban, mint ne-
künk irják, az idén ismét megalakult. Tagjainak száma 
12. Elnökké választatott Czékus Gyula, pénztárnok és 
jegyzővé Torda Lajos, könyvtárnokká Szlacik Mátyás. 

A brassói ev. egyházi zc.ne-egylet végleg meg-
alakult. Hat minálunk, Nagy-Magyarország kálvinista 
nagy gyülekezeteiben mikor alakul már vagy egy egy-
házi-zene-egylet ? Pedig az efféle hatalmas motora lenne 
az igazi vallasosságnak. 

* Kolozsvárt Sámi László közelébb elhunyt ref. 
kollégiumi kitűnő tanár síremlékére nagyban megindúlt 
az adakozás. Az emlék tervrajzát Szász Gyula szobrász 
mar el is készítette. 

* Ungvárról irja levelezőnk: „Megható és elérzé-
kenyitő jelenet volt az, mely Makay Dániel ungvári ref. 
lelkésznek, egy havi távolléte után Debrecenből történt 
haza érkezése alkalmából, közte és az egyháztanács kö-
zött, nov. 27-dikén a délelőtti isteni tisztelet végeztével : 
a kölcsönös jó indulat hatása alatt a lelkészi lakon le-
folyt. Az egyháztanács egyik tagja az egész egyház ne-
vében előállván, mesterkéletlen, szivsugallta szavakban 
üdvözölte, a most vissza érkezett lelkészt, — tudomására 
hozván, miszerint haza érkezésén a gyülekezet nagyja és 
kicsinye egyaránt szívből örül ; megemlékezés történvén 
a lelkész azon igazán páratlan tevékenységéről, melyet 
3 évtizeden keresztül ugy az egyház, mint hivei érde-
kében felmutatott: biztosítja — szóló — ugy a jelen, 
mint a jövő nemzedék ragaszkodásáról és szeretetéről. 
Ezek után áldást kívánván életére és működésére — 
következett a kézszorítás. A meghatott lelkész elérzé-
kenyülve köszönte meg híveinek iránta tanúsított jó in-
dulatai s egyszersmind megígérte, hogy mint eddig, ugy 
ezután is, tőle telhetőleg igyekezni fog egyháza ugy 
szellemi, mint anyagi ügyeinek felvirágoztatásán. Adjon 
Isten ily szép egyetértést és szeretetet minden lelkész 
és gyülekezet közt!* 

* Gyászhirek. Alulírottak mélyen megszomoro-
dott szívvel jelentik a felejthetlen atya-, ipa-, sógor-, nagy-
apa-, a buzgó prot. lelkész és rendíthetlen hazafinak 
tiszt, tudós Turcsányi Gyula György suúri ag. hitv. ev. 
lelkésznek f. évi nov. 19-én, életének 70-ik, lelkész-
kedésének 40-ik évében váratlanul, szívszélhűdés követ-
keztében, — jobb létre történt átköltözését. Béke 
legyen porain ! Turcsányi Gyula, kolozsvári ev. lelkész 
és neje Schuster Vilma. Ilka, és férje Bagoly János. 
Rózsa, özv. Halász Györgyné, leányával. Ida és férje 
Saskó Gyula gyermekeivel. Géza és Anna mint gyer-
mekek. Turcsányi Adolf győri tanár gyermekeivel, mint 
testvér. Haftl József, neje Schöpf Karol in gyermekeivel. 
Ilaftl Ida, férje Szőrencén Károly mint sógor és sógor-
nők.*) — Béresy József felsőszabolcsi ref. egyházmegyei 
zsurki lelkész 67 éves korában a jobb létre szenderült. 
—- Béki Sámuel kassai ref. lelkészt súlyos csapás érte. 
Mint a Felvidéki Közlönyben olvassuk, édes anyja Béki 
Zsuzsánna asszony, nov. 21 -én, élte 70-dik évében, el-
hunyt. — Báthory István Debrecen hatvanutcai leány-
tanitó 40 éves korában elhunyt. — Zsilinszky Mihály a tót-
komlósi ev egyház lelkésze, hetekig tartó súlyos beteg-
ség után, a napokban elhunyt. Béke poraikra ! 

N E C R O L O G O K . 
Nagyt. Tessényi János, torzsai ev. lelkész, érdemült 

bács-szerémi esperes és rövid időn át superintendensi 
administrator folyó évi okt. 14-én d. u. 2. órakor hosszas 
betegség után kimúlt az élők sorából. A boldogult szü-
letett 181 i-ben jan. 8-án Aradmegyébe kebelezett Apa-
telek-Mokra nevű községben, hol édesatyja — Tessényi 
János — lelkész volt Édes anyjának neve Dedinszky 
Erzsébet. Atyja még 1811 dec. havában elfogadván az 
újvidéki ev. egyház hiványát, Apatelket elhagyta és 
Újvidékre költözött. A 11 hónapos Jánosra nézve ezen 
átköltöző út végzetteljes volt ; meghűlés következtében 
köhögést kapott, mely egész életén át kínozta és 35 
éves korában asthmává fajult ki, melytől csak halála 
mentette meg. Már 1817 évi septemberben az akkoron 
jó hírben álló mező berényi tanodában megkezdte a gym-
nasiumi tanulmányokat. Itt 9 évet töltvén, 1828. évi au-
gusztus végén Sopronba ment a philosophiai és theolo-
giai tanfolyamokat végezni. Jeles eredménynyel ez intézet-
ből 1831-ben kilépvén, candidaticumra készült, és mert 
az időben a bányakerületnek superintenden.se nem volt , 
boldogult Kiss János által megvizsgáltatott és felszen-
teltetett. A cholera épen a felső vidéken és Sopron 
tájékán ez időben erősen pusztított s Tessényit arra 
indította, hogy haza siessen atyjához, ki időközben a 
torzsai lelkészi állomást elfoglalta volt. Atyja oldalán 
kápláni állast foglalván el, erre vonatkozó első prédi-
kációját 1831. évi aug. első vasárnapján tartotta Nem 

*) I5ővebb n e c r o l o g o t k é r a S z e r k . 



sokára megürülvén az új-sóvéi ev. egyház, 1832 évi pün-
köst második napján egyhangúlag ottani lelkészszé vá-
lasztatott meg. Mint ilyen 1834 ápril 10-én a h.-m.-vásár-
helyi vasárus, Németh András és Pauer Zsuzsanna leányá-
val Erzsébettel házasságra lépett. Ezen házasságból szár-
mazott : Louisa nevü leány, ki két éves korában meghalt; 
Mari nevü leánya, ki később Grosz Theofil, volt kiskéri 
lelkész neje lett és most mint özvegy Ujverbászon lakik. 
Szegény neje hosszú betegeskedés után 1838. évi sept. 
12-én meghalt; ugyanazon évi dec. 18-án Tessényi né-
hai Jancsovics Sámuel, pilisi jegyző özvegyével, született 
Kossuth Jankával új házasságra kelt, melyből négy fia : 
Béla, Bertalan, Dezső és Kálmán született. Egyedül 
Béla él s most biztosító társulati felügyelő. 

Tessényi 18 évi áldásos hivataloskodás után Uj-
Soóvét elhagyta és 1850 évi decemberben a torzsai egy-
ház lelkészi állomását vállalta el. Itt haláláig azaz 31 éven 
at buzgón működött s megárvult egyházát a legjobb 
rendben, a templomot szép orgonával, jól berendezett 
iskolákkal és tetemes pénztőkével hagyta hátra. 

Boldogult Tessényi János magánélete gondteljes 
volt. Második neje — most szomorodott özvegye — is 
rövid örömteljes élet után köszvénybe esett, annyira, 
hogy lábait használni nem birta. Köze! 20 év óta kar-
székben ülve tölti életét; boldogult férje hű, türedelmes 
ápolója s vigasztalója volt. Mindamellett a boldogult 
a tevékenység és fáradhatlanság példányképe volt min-
den tekintetben. Mint gazdász, jelesül mint szőlőmivelő 
alapos ismeretekkel birt. Azonban a szellemit az anyagi 
mellett nemcsak hogy nem hanyagolta el, hanem lelkészi 
és esperesi hivatalos dolgokban tekintély volt a bácsi 
esperességben. A hol nehéz kérdés volt megoldandó az 
esperességben, az ő reá bízatott s ő helyesen megol-
dotta. Legtöbbet köszönhet neki ez esperesség az öz-
vegy-árvaintézet létesítése és felvirágoztatása tekintetében. 
Alakja, fellépése tiszteletet parancsoló volt s tapintatos 
eljarásával a legbonyolódottabb kérdéseket is üdvösen 
tudta elintézni. 

Ez évi oct. 16-án lelt volna ünneplendő 50 éves 
jubileumát; az esperesség egy ezüst, gazdagon aranyo-
zott serleggel, egyháza egy disz bibliával, az új-soóvéi 
egyház szintén becses emlékkel akarták megörvendez-
tetni az aggastyánt. Mind ezt megelőzte a halálangyal 
hivása, ki az érdemekben megőszült vándort ez életből 
kiszólította. A nevezett emléktárgyakat a temetés napján 
nagyt. Stúr Dániel, kucorai lelkész megható beszéd 
kíséretében nyújtotta át a szomorodott özvegynek, ki a 
boldogultban mindenét elvesztette. 

A boldogult felett nagyt. Róth Károly Tivadar 
ó-verbászi lelkész és bácsi alesperes és Petry Károly 
új-soóvéi lelkész megható szónoklatokat mondottak, ecse-
telvén az Istenében bízó, erős lelket, mely minden meg-
próbáltatások közepette nem lankadt el, hanem urának 
hű szolgaja maradt. Az új-soóvéi egyház gyászoló kül-
döttséget menesztett a temetésére egykori hű lelkipász-
torának és gyönyörű koszorút tétetett le annak kopor-

sójára. De mondhatni, hogy az egész esperesség őszinte 
szívvel gyászolja az elhunytat s hogy azon gyászpompa, 
melyet a torzsai egyház e kedves lelkészének temetésén 
kifejtett, csak árnyéka ama kegyeletnek, mely a lel-
keket az elhunyt iránt betölti. Legyenek könnyük a 
földnek hantjai a szeretve, tisztelve távozottnak. 

Bierbrunner Gusztáv. 

A veszprémi ref. egyházmegyébe kebelezett pap-
keszii egyház 31 év óta buzgó lelkipásztora ntű Tatay 
Sámuel ur f. évi nov. 14-én hosszas szenvedés után 
elhunyt; — s vele ismét kevesebb lett azon szerény, 
külsőségek után nem kapkodó, de csendesen és kitar-
tóan munkálkodó lelkészeink száma, kiknek működése 
mint a nyári meleg eső, áldást és tenyészetet hagy 
maga után. A hű munkás elismerést érdemel, tettei mél-
tók arra, hogy az érdeklődők előtt felmutattassanak. 
Hadd kisértem meg hát jellemezni a lankadatlan mun-
kát, s fajdalom már kialudt életet, hadd járuljak egy 
szerény levéllel azon koszorúhoz, melyet barátainak s 
tisztelőinek elismerése font az elköltözött munkás ha-
lántéka körül. 

Született a boldogult M.-Barnagon, Veszprémme-
gyében 1821. dec i-én Tatay Sándor lelkész s Ángyán 
Zsófia szülőktől. Az atyai háznál nyert tapintatos, főleg 
vallásos irányú nevelés utáu az 1832-ik évben a pápai 
főiskolába ment tanulni, hol kitartó szorgalma pályatár-
sai közt mindvégig az első helyet biztosította számára ; — 
erkölcsi magaviselete, alapos képzettsége, s mar akkor is 
kiváló jelleme által pedig annyira megnyerte az akkori 
tanári kar becsülését, hogy pályaja végén 1846-ban seni-
orrá választatott. Bevégezvén seniori működését, 1847-ben 
a veszprémi ref. egyházmegyében nyert alkalmazást; 
s egy évi n-péczeli káplánkodása után a veszprémi fé-
nyes és művelt gyülekezet administratorává neveztetett 
ki, hol finom modora, feltiinő papi jelleme, megnyerő 
szónoki előadása által oly kedvességet szerzett, hogy 
még ugyanazon évben, tehát 1848-ban veszprémi pappá 
választatott. 

1849. május 15-én oltárhoz vezette haláláig hűsé-
ges házastársát, néhai Pongrác József ur művelt lelkű 
leányát Pongrác Julianna asszonyságot; s mint minden-
ben, ugy a családi életben is példányszerüsége által 
lett nevezetessé. Házasságát szelídség, gazdai takarékos-
ság, apai gondosság jellemezték családi életében. Házas-
sága nem volt gyümölcstelen. Négy fiu és két leány 
alkotják a testvéri koszorút; ezek sirják a gyászoló öz-
vegygyel együtt az elválás keserű könyeit. 

1850-ben a veszprémi egyházmegye egyik leg-
jobb fizetésű egyháza hivta meg lelkészeül. Ez idő óta 
itt munkálkodott egész halálaig, — saját szavai szerint — 
»mint az élő Istennek szolgája". És csakugyan az élő 
Istennek szolgája volt. Evangéliomi hithűség, apostoli 
buzgóság, lelki alázatosság, tettekben nyilvánuló vallásos-
ság, hivatali pontosság tették kiválóvá egész lelkészi 
pályáját. Kathedrai tanításait evangeliomi hit, szivből eredő 



melegség, eleven s vonzó szónoki előadás jellemzé. Ő 
nem szégyenlette a Krisztus evangéliomát. Valósággal 
apostoli tanítások behatása alatt prédikált, nem zárkóz-
ván el mindamellett a mindennapi élet eseményeitől sem. 
Hallgatói felfogásához alkalmazott s jobbára maga ál-
tal készített, vagy átdolgozott tanításaikkal az erkölcsi 
életet, az élő keresztény hitet és vallásos lelkületet 
annyival inkább sikerrel fejleszté, mert ő maga is nem 
csak a beszéd, hanem a tett embere volt. A cura pas-
toralis és az egyházkormányzat terén hasonlóan nagy 
tevékenységet fejtett ki s szép eredményeket ért el. 
Gyülekezetében rend és fegyelem uralkodik, s anyagi-
lag oly jó lábon áll, hogy az általa tervezett temp-
lomépitésre több ezer forinttal rendelkezik. Hivei jó 
tanácsaihoz annyira hozzá szoktak, hogy minden fon-
tosabb dologban az ő bölcs utasításait kérték ki; — 
s bizony nagyon kevés lelkész van, a ki hivei tiszteletét, 
szeretetét és vonzalmát oly nagy mérvben birná, mint 
ő birta. Lelkészi tekintélyével csudálatosan egyesíti a 
szelídséget, atyai jó indulatot, s még a szigor alkalma-
zásában is megnyerte magának, a ki vele szemben állt. 

Ily kiváló munkássága nem maradhatott méltány-
lás nélkül. A veszprémi egyházmegye a jegyzői teen-
dők végzésével bízta meg, majd utóbb tanácsbirái dí-
szes soraiba ültette, mely hivatalában részrehajlatlan-
sága, éles logikaja s lankadatlan tevékenysége által oly 
elismerést szerzett magának, hogy egy izben az esperesi 
hivatal megüresedése alkalmával az ő neve is komolyan 
szóba jött, s több egyház szavazatával is megtisztelte. 

Jellemrajzom nem lenne teljes, ha fel nem említe-
ném, hogy mint ember páratlan becsületessége, finom 
és kedves modora által tünt fel s egyike volt a maga-
sabb körök legkedveltebb embereinek. 

Ily körülmények közt érte utói ez év elején ne-
héz májbaja. Az elég erős test-szervezetü ember csak-
hamar megtört a fájdalmak súlya alatt s a májsorvadas 
lassan, de bizton élő mérge nov. hó 14-én éjjeli 11 
órakor véget vetett áldásteljes életének. A test szen-
vedéseinél nagyobbak voltak a lelki küzdelmek. Érezte, 
hogy életével használhatna még egyházának, családjá-
nak. Gyermekei sorsa aggasztotta ; főleg káplán fia 
sorsa érdekelte, kibe a magáéhoz hasonló vallásos lelkü-
letet és szigorú jellemet csepegtetett. Várta, várta cél-
hoz jutását, de a végzet nem engedte. De azért nem 
fogadta zugolódással a halál hírnökét. Az isteni végzé-
sen megnyugvás tükröződött vissza fájdalomtól dult s 
mégis tiszteletre méltó arcáról, s nyugodtan várta ha-
lála óraját, mintha csak Berzsenyi e szavai jutottak volna 
eszébe : 

Legyen .álom, legyen bíró 
Bátran megyek elébe; 
Mintegy elfaradt utazó 
A vadon enyhhelyébe. 
Mert ha biró, nem furdal vád, 
Mert ha álom, nyugalmat ád ' l 

A nyugalmat meglelte. Szerető neje karjai közt 
örök alomra hunyta szemeit. 

Temetése nov 17-én ment végbe a lelkésze után 
kesergő nyáj, nagy számú vidéki közönség, a lelkész 
és tanitói kar tömeges részvéte mellett. A háznál Nt/i-
kos Kálmán litéri lelkész ur beszélt, a templomban Szűcs 
Béla vilonyai lelkész ur ecsetelte az elhunyt érdemeit, 
míg a sírnál Dobrai István sz.-istváni lelkész ur mon-
dott érzékeny bucsu szavakat az elköltozöttt pálya 
társhoz. 

Most már a jó ember, a hűséges lelkipásztor, a 
mély belátásu tanácsbiró, a szerető férj, a gondos csa-
ládapa nincs többé ; — ama nemes harcot megharcolta, 
bizonyára eltétetett számára az igazaknak koronája 1 

Legyen áldott emléke közöttünk 1 
Csabi) Miklós. 

s e g é d l e l k é s z . 

A D A K O Z Á S O K . 
Az utolsó kimutatás óta az országos prot. árvaház 

részére következő' adakozások folytak be nálam : Barna 
Antal ref. lelkész Torna-Kortvélyesen 4 frt, Bankó 
András felügyelő Breznóbánya 13 frt, Posch Frigyes 
ev lelkész Medgyes (gyűjtés) 21 frt 40 kr., Badini ev. 
egyház 3 frt 40 kr., Thebusz János lelkész által Zólyom 
50 frt, Dobsinszky Pál lelkész Szirken 1 frt 38 kr., 
Kalmár Pal ev. lelkész Kerta 4 frt 67 kr., Steiner Ma-
ria Szalonakon 4 frt 21 kr., Király Emma Újvidéken 
1 frt, Gömöri evang. esperesség 6 frt, Turkevei taka-
rékpénztár 20 frt, Szentesvidéki takarékpénztár 5 frt, 
Andaházy László Budapesten 100 frt, Nagy-Sallói con-
firmandusok 2 frt 27 kr., Stiegler Gusztáv Aradon 1 frt, 
Aradi confirmandusok 3 frt 20 kr., Csepregi György 
ev lelkész Üj-P\-Varsánd 2 írt, Zámolyi confirmandu-
sok 2 frt 23 kr., Turkevei presbyterek és confirmandu-
sok 17 frt, Nagy Sándor D.-Földvár 2 frt 70 kr., Höntz 
Adolf lelkész Matheóc 7 frt 10 kr., Prágay Lajos ref. 
esperes Maklár 5 frt, Felső-Szakonyi confirmandusok 
2 frt, Kúnhegyesi confirmandusok 3 frt 43 kr., Kassai 
magyar-német egyház 23 frt, Pilisi evang. egyház 6 frt, 
Pápai ev. nőegylet 12 frt, Török-szt-miklósi confirman-
dusok 2 frt 50 kr., Ujág Károly lelkész Merényben 5 
frt 60 kr., Igari egyház adománya 3 frt 40 kr., Kálmán 
Károly Soponyán 8 frt 58 kr., Szarvasi ev. egyház 
adománya 6 frt, Falu és Sz.-battyáni ref. hivek 2 frt 
78 kr., Körmöczi ev. egyház 13 frt 58 kr., Szikszai 
Pál B.-F.-Kajáron lelkész 6 frt, Horváth Károly ev. lel-
kész Ilánta 2 frt 30 kr., Schleining Károly ev. lelkész 
Majoson 4 frt, Riedle Miksa alapítványa 2 drb. arany-
járadék á IOO frt 200 frt, két confirmált leánytestvér 
Breznóbányán 2 frt, Tátraaljai ev. esperesség 3 frt, 
Martinyi Lajos hagyománya Budapesten 25 frt, Vajda-
hunyadi ref. egyház 1 frt 77 kr., Szt-lőrinci ev. egyház 
(Nádasy Kálmán által) 72 frt, Purgli Sándor úr gyűj-
tése Bakonytamásiban 57 frt, Tatay Sámuel esperes úr 



Bakonytamásiban I frt 50 kr., Belicay Béla úr Bpesten 
100 frt, Budapest főváros 300 frt, Dunántúli ref. egy-
házkerület 51 frt 21 kr., Kuzma Adolf ev. lelkész T.-
Pelsőc 4 frt, Pieler Mátyás ev. lelkész Káboldon 3 frt, 
Gálosi ev. egyház 5 frt, Frühwirth Sándor zala istvándi 
ev. lelkész 5 frt 30 kr., Madocsai ref. egyház 10 frt, 
Tóth Ferenc ref. lelkész Nagy-Babé 3 frt 48 kr., Mező-
berényi tót egyház 2 frt, Jeszenszky K. ev. lelkész Mező-
berény 1 frt, Debreceni ref. egyház 100 frt, Pozsonyi 
ev. gyámintézet 10 frt, Sár-Szt.-Lőrinci ev. egyház 2 
frt 54 kr., Bárándi ret. egyház 5 frt, Pádári confirmán-
dusok 1 frt 10 kr., Zay-Ugróci ev. egyház 4 frt, Kut-
scher János hagyománya Bpesten 10 frt, Lubinger Gyula 
hagyománya Bpesten 10 frt, Tiszolci ev. egyház 7 frt 
20 kr., V.-A.-Szabadkáról 4 frt, egyvalaki ugyanonnan 
1 írt, a csákvári ref. confirmándusok 1 frt, Homonnay 

Zsigmond ur Tassról 4 frt. Budapest, 18S1. november 
7. Hornyánszky Viktor, mint az országos protestáns 
árvaház pénztáznoka. 

A daruvári ref. egyház részére : Maros-vásárhely-
ről, az ott elhalt Grünwald Sándor gyűjtőnél talált 13 
frt 47 kr. megküldetett. Hampó János gyűjtő küldemé-
nye 40 frt. Pap Gábor püspök ur átadja : Komárom-
megye alispánja gyűjteményét több községből 21 frt 
64 kr., gesztesi járásból 45 frt 54 kr., D.-Almás köz-
ségből 3 frt 40 kr., Szőlős I írt, Tata 3 frt, Neszmély 
3 frt 58 kr., Tarjány 7 frt 49 kr., Gyarmat puszta 1 
frt, Szomor 1 frt, Gyermely 1 frt 46 kr., Tóváros I 
frt, Csallóközi járás 14 frt 11 kr. Főösszeg 2203 frt 27 kr. 

Az országos református közalapra: Sipos Pal zsi-
nati képviselő 50 frt. 

(A ffianklin-társulat 
m a g y a r irodalmi intézet k i a d á s á b a n B u d a p e s t e n (egye tem-utca 4-dik szám) m e g j e l e n t és minden 

k ö n y v á r u s n á l k a p h a t ó : 

IlProtestátrxs tjlí képes rxaLptár 
1882-dik évre. 

Sze rkesz t e t t e D T J Z S S Á N D O R t a n á r 

XXVIII. évfolyam. 
A r a . f ű z v e 5 0 k r a j c á r . 

T A R T A L M A : N a p t á r i rész, naplói j egyze tekke l . — Fre i l ig ra th F e r d i n á n d . ( ) szeress, míg szeretni 
t udsz ! F o r d . Faluhelyi G á b o r . — Révész Imre (Arcképpel) . — K ö n y v e s T ó t h K á l m á n . K é s ő n ! és 
m é g s e m k é s ő n ! (Beszély). — Dr. Csiky Ká lmán . N é p ü n k s z a p o r o d á s a s a g y e r m e k h a l a n d ó s á g . 
(A cura -pas tora l i s szempont jából . ) — Schleining K á r o l y evang . e s p e r e s (Arcképpel) . — B o d o n József. 
A vén p r e c e p t o r u to lsó ó r á j a (Elbeszélés). — M u n k a és hő ( T e r m é s z e t t a n i e lmefu t ta tás ) . — Fab r i -
tius K á r o l y (Arcképpel) . — Uhland . A p á s z t o r va sá rnap i dala. F o r d . Fa luhely i G á b o r . — K a l o c s a 
Róza . K ibékü lés . — H u g ó Vik tor . A szi takötő. Ford . Fa luhely i G á b o r . — P r o t e s t á n s egyházi tiszti 

névtár . — O r s z á g o s vásá rok . — Hi rde t é s i ér tes í tő . 

H é z a g o t p ó t l ó l n é z ; I l ^ ö r L 3 7 T 7 - ! 

A HÁZI-IPAR KÉZIKÖNYVE 
irta Dvihally Emil, besztercebányai királyi főgymnasiumi rendes tanár. 

Ára 1 frt 4 0 kr. 
E Il-ik kiadas 10 ivre terjed, tehát még egyszer oly bő tartalommal bír, mint az első. Szerző a 

lombfűrészelés, műfaragds, mozaik-munka, kalit kakészit és, könyvkötő- és „natúr * -munka önszorgalomból való megtanulá-
sára vonatkozó gyakorlati útmutatásokon kivül, még a szalmamunkára, hintő-festésre (Spritzarbeit), fára való festésre 
(Holzmalerei), kefekötésre és asztalos mesterségre is nyújt gyakorlati utasításokat, mely szerint a jegyzett iparágakat 
min den ki m egtanulh atja. 

Ezen utasításokon kivül, azokkal összefüggő gyakorlati cikkeket tartalmaz e mű : a szinek összehangzá-
sávól, mértani szerkesztésekről, a politirozásról, a fénymáz alkalmazásáról, az enyvezésről, minták másolásáról s a 
csávázásról (B e it z en.) 

A midőn a t. érdeklődők figyelmét e műre bátor vagyok felhívni, egyszersmind tisztelettel kérem, 
kegyeskedjék netáni becses rendeléseit egyenest hozzám intézni. 

Az összeg előleges beküldése után (postautalványnyal), a könyvet bérmentve küldöm meg. 
Budapesten, 11. ker. (viziváros), 

Hazafiúi tisztelettel 

NAGEL BERNÁT, könyvárus. 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó - t u l a j d o n o s : j D r . 3 3 s t l l a . g " i ü x J Z Ó x . D E U T S C H M . - f é l e m ű v é s z e t i i n t é z e t B u d a p e s t e n . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. kar. Kinizsy-utca 29. sz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben h á z h o z h o r d á s s a l s vidékre p o s t a i k ü l d é s s e l 

f é l é v r e 4 f r t 5 0 k r . , e g é s z é v r e 9 f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 

k i r . p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Hirdetések dija: 
4 h a s á b o s p e t i t s o r t ö b b s z ö r i b e i k t a t á s á é r t 

5 k r . , e g y s z e r i é r t 7 k r . s o r j a . — B é l y e g e i i j 

k ü l ö n 3 0 k r . 

©l̂*" Teljes számú példáinyol^ltal inindég- szolgál b 

B^^Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetősök 
lejárt, annak megújítására felkéretnek. 

Ál lam és val lás. 
A Prot. Egyh. és Isk. Lap f. évi 38. számá-

ban ismertetve volt egy francia tudós és állam-
férfi beszéde, melynek tárgya volt a vallásnak 
mint államtársadalmi tényezőnek megsemmisítése. 
Meglehet, hogy ily nevezetes nyilatkozatot a fran-
cia politicai és egyházi viszonyok tettek szüksé-
gessé, mindazáltal azt hiszem, eléggé érdekes 
foglalkozni ezen kérdéssel mindazoknak, kik a 
vallás ügyei iránt közvetlenül érdeklődnek. Sze-
gény vallás 1 — egykor te voltál minden mindenben, 
te magad voltál törvényhozó, igazságszolgáltató, 
te adtál hatalmat, tekintélyt az államfők koroná-
jának, az országok kormányának, állami szerve-
zet nélküled érthetetlen fogalom volt. S most? 
A világ egyik leghatalmasabb államának vezér-
férfiai nyiltan hirdetik, hogy az államnak, a tár-
sadalomnak nincs többé szüksége reád. Megtet-
ted szolgálatodat, mig szükség volt arra, most 
mehetsz, nincs többé helyed az államtársadalmi 
tényezők között. — S úgy volna-e csakugyan? 
Szükséges tényező-e a vallás az állami társada-
lomban vagy nem r — Hogy ezen kérdésre meg-
felelhessünk, szükséges mindenekelőtt tisztában len-
nünk a vallás fogalmára nézve, tudnunk kell, mit 
értsünk tulajdonképen vallás alat t ; — Ha oly 
vallásról volna szó, mely saját híveit a világ 
egyedüli urainak, az összes vagyon egyedüli jogos 
birtokosainak tekinti s csak a hitsorsosok ellen 
elkövetett bűnöket tekinti bűnöknek, a máshitüek 

ellen elkövetetteket megengedhető cselekedeteknek O ö 
tartja (talmud); vagy ha az ismeretes jezsuita 
kátékban foglalt vallás nyilváníttatnék az állami 
társadalom legfőbb tényezőjének, az a vallás, 
melynek erkölcsi szabályai szerint bizonyos esetek-
ben szabad lopni, nőket elcsábitani, esküt szegni 
stb., vagy ha kizárólag a külsőleges vallásos cse-
lekvények, isteni szolgálatok, templomi ceremóniák, 
búcsújárások s több ehhez hasonló dolgok ké-
peznék azt, a mit vallásnak nevezünk : határozot-
tan azok párt jára állnánk, kik a vallásnak mint 
az állami társadalom lényeges tényezőjének meg-
semmisítésére törekesznek. Ily vallás az állampol-
gárok jólétét nem mozdítja elő, a személynek 
és vagyonnak nem nyújt biztosságot s nemcsak 
hogy hasznára nincs az államnak, hanem ellenke-
zőleg kárára van Vagy ha azon felekezet vallása 
tekintetnék a szónak tulajdonképeni értelmében 
vallásnak, mely nyiltan hirdeti, hogy türelmetlen, 
— mert türelmetlennek lennie kell a máshitüek 
iránt, ezt nem helyeselhetnénk, mert az ilyen val-
lás nem tesz jó szolgálatot az államnak, a meny-
nyiben a polgárok közti egyenetlenségnek — az 
állami társadalom eme legveszedelmesebb ellen-
ségének — kútforrását képezi. Ez a vallás csak 
káros tényező lehet az állami társadalomban. S 
bizonyára csakis a vallásnak helytelen értelmezése 
indíthat némelyeket, gyakran tudósokat és állam-
férfiakat is — arra, hogy annak mint a társada-
lom tényezőjének megsemmisítését hirdették; mert 
a vallás — a szónak tulajdonképeni, igazi értelmé-
ben — az állami társadalomnak egyik legfőbb s 
nélkülözhetlen tényezőjét képezi- A vallás az em-
bernek viszonya Istenhez s ezen viszonyból követ-
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kező élet. A vallás felébreszti s fenntartja az em-
berben azon tudatot, hogy egy eszményileg töké-
letes világrend, melynek teremtője s fenntartója 
amaz örökkévaló öntudatosan működő élő szellem 
— Isten. Egyedül a vallás indítja s teszi képessé 
az embert arra, hogy magát ezen eszményi, er-
kölcsi világrenden kivül ne helyezze. Minél na-
gyobb befolyást gyakorol tehát a vallás az állami 
társadalomra: annál közelebb jut ez az örökké-
való tökéletes világrend eszméjéhez. A vallásnak 
lényege az Istenbe, az absolute tökéletes lénybe 
vetett hit, isteni félelem, Isten iránti engedelmesség. 
Ha ez kihal az emberek szivéből, ha nem él ben-
nök azon tudat, hogy ők életükről, tetteikről, 
magokviseletéről nemcsak az embereknek, hanem 
amaz örökkévaló szent és tökéletes Istennek is 
felelősek: akkor az ő engedelmességüknek, az ő 
törvénytiszteletüknek, rendszeretetüknek nem lesz 
biztos alapja. A vallásos embert mint az állami 
társadalom tagját nem egyedül az állami törvé-
nyek kényszerhatalma, nem az azokban kiszabott 
büntetésektől való félelem, hanem az Istenbe ve-
tett hit, a szivnek sugallata, a vallásos lelkiismeret 
inditja arra, hogy az embertársak személye, va-
gyona és jogai iránt tisztelettel viseltessék, hogy 
a mások iránti igazságtalanságoktól, kihágásoktól 
tartózkodjék, hogy a közjólétnek hű munkása 
legyen s magát a fenálló közrenddel ellentétbe 
ne helyezze. Az államtársadalmi rend fennállásá-
nak sokkal erősebb biztosítékát képezi a vallás, 
mint az állami felsőbbségtől való félelem. Vallás 
nélkül lehetetlen, — a polgárok vallásos lelkülete 
mellett ellenben szerfelett könnyű a közrendet és 
békességet fenntartani. Nincs oly hatalmas állam-
kormány, nincs oly rendőrség, ha még oly jól 
szervezett volna is, nincs oly törvény, mely az 
állampolgárok személyi és vagyoni biztonságát 
annyira megvédeni képes volna mint a vallás. 
Korunkban a társadalmat s az államok életét 
óriási veszélyek fenyegetik. Koronás fők élete 
nincs biztosságban, a szabadság és egyenlőség 
elvei szerint szervezett köztársasági állam feje 
gyilkos merénylet áldozata, a socialismus, comrnu-
nismus, nihilismus hadat üzent a fennálló állam-
rendnek. Hol a fegyver, hol az oltalom az álla-
mok és társadalmak ezen veszedelmes ellenségei 
ellen? Szigorú rendszabályok, ostromállapot, jól 
szervezett rendőrség mind, mind elégtelen. Vagy ! 

talán az államszervezet megváltoztatása, a monar-
chicus kormányformának megszüntetése s az ál-
talános köztársaság megállapitása íogja meg-
szüntetni a bajt? Híjába való igyekezet A val-
lús az egyedül, a mi a hatalmasok zsarnoki önké-
nyét, a társadalmi osztályok egymás elleni ellen-
ségeskedését a vagyontalanoknak és elégliletle-
neknek a vagyonosok iránt táplált irigységét és 
gyűlöletét megszüntetni s egészséges fejlődést 
biztosítani hivatva van; — nem az egyes val-
lásfelekezetek tantételei, nem a vallási ceremóniák, 
nem a vakhit és vakbuzgóság, hanem a Jézus 
vallása az ő eredeti tisztaságában, fenséges is-
teni alakjában. Ez a vallás tanitja az embert ma-
gasabb erkölcsi célokért lelkesülni, megszabadítja 
az anyagiasság hatalmától, megelégedést és nyu-
galmat ád akkor is, ha igényeink, vágyaink be 
nem teljesülnek. Az evangyeliomi, jézusi vallás 
tanitja az embert tiszteletben tartani mások sze-
mélyét, jogait, az rendeli, hogy az ember a fel-
sőbbség iránt engedelmességet tanúsítson és saját 
körében, saját élethivatásának hű betöltése által 
az egfész testnek, a társadalomnak közös érde-ö ; 

keit előmozdítani törekedjék, ez rendeli, hogy — 
ha lehetséges és a mennyire tőlünk telik — min-
den emberekkel békességben éljünk. A keresz-
tyén vallás a testvérszeretetnek vallása, a legtisz-
tább, legtökéletesebb humanísmus, mely megszaba-
dítva az embert az önzés hatalmától, képessé teszi 
azon eszmék szolgálatára, azon életelvek követé-
sére, melyek az emberiség közös jólétét célozzák. 
Mi volna tehát szükségesebb, mi volna fontosabb 
tényező az állami társadalom életében, mint a 
vallás, mely épen azon erényekre buzditja és te-
szi képessé az embert, melyek az állami élet 
kívánatos fejlődésének s az állam célja megva-
lósításának nélkülözhetlen feltételei. Hol találna 
az állam megbízhatóbb, hivebb s hatalmasabb 
szövetségest ama belső ellenségek, a társadalmi 
zavarok, forrongások, egyenetlenségek ellen, mint 
az evangeliumi vallásban? A különféle vallásfele-
kezetek tantételei elkülönítik s elidegenítik egy-
mástól az állam polgárait s ez által bizonyára 
nem tesznek jó szolgálatot az államnak, de a 
vallás — a szónak igazi értelmében — az alá-
zatosságnak, engedelmességnek, egyenlőségnek, a 
szeretetnek, a tiszta, őszinte humanismusnak jé-
zusi vallása azon egyetlen tényező, melytől az 



állami élet kívánatos fejlődése, az állam céljának 
megvalósítása függ. A társadalmi életben mind a 
pessimisticus mind az optimisticus életelv jogosult-
ságra tart igényt. Homo homini lupus — ezen 
elv alkalmazható a társadalmi s nevezetesen az 
állami életre az ő természetes állapotában. Az 
ember önző, s az állam feladata az egyes polgá-
rok önzését az államra és annak egyes tagjaira 
nézve ártalmatlanná, lehetetlenné tenni. De ha a 
természetes állam a vallás befolyása alá helyez-
tetik, ha az állampolgárok vallásosak, istenfélők, 
ha az állam szervezetében, kormányzatában, igaz-
gatásában vallási elvek alkalmaztatnak, akkor ama 
másik e l v ^hoino homini deus* lesz mindinkább 
irányadó. A modern államtudósok nagy része a 
vallás szükségtelenségét hangsúlyozván a helyett 
a bölcsészeti morált tekinti az állam és társadalmi 
élet legszükségesebb tényezőjének. Ámde mi-
dőn a különféle bölcsészeti rendszereket fel-feltünni 
s egymás után elenyészni látjuk, midőn a bölcsé-
szet történetének tanulmányozása folytán eléggé 
meggyőződhettünk arról, hogy nincs és nem lehet 
oly bölcsészeti rendszer, mely örökre érvényes 
volna és általános elismerésben részesülne: nem 
kell-e elismernünk, hogy maga a filozófia nem 
lehet a valódi erkölcsösségnek biztos alapja, va-
lami tökéletesebb, biztosabb, maradandóbb böl-
csészeinek kell annak lennie. Ez az ideális, ez a 
maradandó s egyedül megbízható morálfizolófia 
a Jézus tiszta tudományában található fel. Valódi 
erkölcs csak az lehet, melynek alapja a vallás, az 
Istenbe mint világkormányzóba, mint életünk s 
cselekedeteink egyedül igaz birójába, mint szent 
és tökéletes lénybe vetett hit. Hogy az emberek 
mint állampolgárok s mint a társadalom tagjai a 
}ézus evangeliomi tudományában neveltessenek, 
hogy a názarethi Jézusnak ideális morálfilozófiája 
nyilvánuljon a polgárok életében hogy az egyen-
lőségnek, jogtiszteletnek, humanismusnak, kétség-
beesni nem tudó bizalomnak, alázatosságnak és 
engedelmességnek jézusi elvei legyenek irányadó 
tényezők a társadalom életében, az állam szerve-
zetében, törvén)hozásban, igazságszolgáltatásban: 
az volna nézetem szerint minden államnak fela-
data. Ennélklil minden politika, állami organizá-
ció, társadalmi reform célra nem vezető, hijába-
való experimentálás. Hogy divatba jött a val-
lást oly másodrendű vagy épen szükségtelen 

dolognak tekinteni: az az oka, hogy napjainkban 
az állami társadalmak nem mutatnak kedvező ké-
pet, az az oka az állami intézményekkeli elége-
detlenségnek, a folytonos forradalmi hajlamoknak. 

Tekintsük meg ezekután: mily állást foglal 
el a vallással szemben azon állam, melynek mi 
vag) unk polgárai? Hazánkban nem proklamálta-
tott ugyan még hivatalosan — sőt félhivatalosan 
sem — a vallásnak mint társadalmi tényezőnek 
szükségtelen vagy épen veszedelmes volta : de a 
valóságban úgy látszik, hogy nálunk is ezen né-
zet az uralkodó. Ha országos törvényhozásunk 
eddigi működését tekintjük: látjuk, hogy annak 
mindenre inkább volt gondja mint arra, hogy a 
polgárok vallásosak legyenek s a vallás és val-
lási ügyek iránt kegyelettel viseltessenek. — Val-
lási, egyházi célokra általánvéve vajmi keveset 
áldoz a kormány, a vallásos élet fejlesztésére 
fennálló intézetek nem gyámolittatnak általa, s ha 
tehetné is nem igyekszik saját hatáskörében a 
mindinkább terjedő vallástalanság s ezzel együtt 
járó erkölcstelenség meggátlására a szükséges és 
lehető intézkedéseket megtenni. Egy ily nemű in-
tézkedését láttuk a nemrég életbe lépett büntető-
törvénykönyvben, melyben egyebek között a va-
sárnap megszenteléséről s a vallásos közérzület 
megsértőinek megbüntetéséről van szó. A vallás 
szolgái örültek ezen intézkedésnek, örültek, hogy 
a hatalommal, eszközökkel rendelkező állami ha-
tóság segélyt akar nyújtani nekik a vallásos élet 
és az anyagiasságon felülemelkedő isteni dolgok 
iránti kegyelet fejlesztésében, ápolásában. De bi-
zony, már kénytelenek vagyunk föltenni magunk-
ban, hogy ezentúl a magyar állami törvényhozás 
ilynemű intézkedéseinek sohasem fogunk előre 
örülni. Mert hát mi hasznát, mi jó következmé-
nyét látjuk azon törvénynek? Semmit, absolute 
semmit. A köznép ép ugy dolgozik most is va-
sárnaponkint mint azelőtt, az iparosok és keres-
kedőknél alig lehet észrevenni, hogy mikor van 
hát az a hetedik nap, az Ur napja? Sőt maga a 
kormány, a törvények őre sem tartja meg a tör-
vényt, mert ugy a ministeriumoknál mint más 
állami és közigazgatási hivataloknál épen ugy 
vagy még jobban dolgoznak vasárnap mint hét-
köznap. Ez a törvény is sok más tövénynyel együtt 
(kivéve az adótörvényeket) nem egyéb nálunk, 
mint irott malaszt; hogy végrehajtassék, arról 
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senk inek semmi g o n d j a . A nép lá t ja azt, kezd 
hozzá szokni azon gondo la thoz , h o g y a t ö r v é n y t 
t u l a j d o n k é p e n n e m kell mindig m e g t a r t a n i ; tö r -
vényt i sz te le te gyengül . Másrész t az egyet len , a 
mi a népe t törvényt i sz te le t re , e n g e d e l m e s s é g r e 
buzd í t aná — az Is ten tö rvénye , a val lás ugy tün-
te t te t ik föl a m o d e r n filozófia bölcsei által, mint 
egészen szükség te len tényező. Mit v á r h a t u n k ily 
viszonyok közö t t r mi lesz e n n e k végső következ-
m é n y e ? — Videan t C o n s u l e s ! 

Kolbenheyer Albert. 

T Á R C A . 
A központi énekbizottság munkálata. 
Épen midőn előző cikkemet, örök szép régi ma-

gyar énekeink érdekében elküldém, kapom a t. bizott-
ság fent címzett munkálatát, melynek 3. pontjában ol-
vasom, hogy az mindenkinek birdlata alá van bocsátva, 
tehát az enyém alá is. 

En tehát — buzgó és szorgalmas átvizsgálás után 
— teszek némely észrevételeket, s először is a legna-
gyobb elismeréssel és tisztelettel adózom a Nt. bizott-
ságnak a munkálat 5. pontjáért, mely szerént: »semmi-
féle külföldi énekeskönyvből nem óhajt átültetni sem dal-
lamot, sem szöveget, hanem csak eredeti magyar verseket 
és magyar dalokat kiván felvenni, hogy énekelje a mi 
népünk is saját lelkének szüleményeit, mint a többi prot. 
népek, s szűnjék meg már végre a magyar nemzeti egy-
ház a külföldnek Jiliája lenni. 

Igen helyesen, ámbár minden prot. nép vett át 
egymástól dallamokat, példa rá legújabban az 1862-ben 
megújított francia ref. énekeskönyv (ismertetését e lap 
1880. 11. számában közlöttem); de azért mindig a nem-
zeti elem volt bennök a túlnyomó. 

Mi magyarokúi eddig keveset gondoltunk az ilyen-
félével, s ha régi énekeseinket megtekintjük, hemzseg 
bennük a sok idegen ének (szöveg és dallam). Ennek 
egy véletlen meglehetősen nyakát szegte. Ez a véletlen 
nem volt más, mint énekesünk megújítása 1808-ban. 
Véletlennek mondom, mert semmi bizonyságot sem sze-
rezhettem még eddig róla, hogy a szerkesztőség lett 
volna valami tekintettel a dallamokra, vagy csak értett 
volna is azokhoz; kihagytak, megtartottak némelyeket 
úgy, a mint az alkalom kivánta. Igy maradt ki a 
sok idegen dallam között sok nemzeti gyöngyünk is. 
s tartatott meg több nemzeti és idegen szép dallam mel-
lett sok hitvány is. 

Miután a mai korban a dallamokra is kiváló súlyt 
fektetnek, sőt kimondják, hogy csakis magyar dalok vé-
tetnek fel: az lett volna a legelső kötelesség (sőt még 
most sem késő), hogy az öt egyh. ker. énekügyi 

bizottságainak zeneértő tagjai gyűljenek egybe, s szor-
galmas vizsgálódás után válogassák ki a két énekesből 
(magyar és erdélyi) a megtartandó magyar dallamokat, 
azután válogassák ki s támaszszák uj életre a régi éne-
kesekből az elfeledett, eltemetett magyar gyöngyöket, s 
ha ez nem lett volna elég, vegyék használatba a most 
meglevő idegen dallamokat; de addig míg egy jó ma-
gyar dallamot csak találnak, irgalom nélkül hagyjanak 
el minden idegent, legyen az bár a vérünkké valt J ö -
vel sz. lélek úr isten.® P2rre külömben aligha lett volna 
szükség. 

Hanem úgy látszik a t. bizottság a most haszná-
latban levő dallamokat mind magyarokúi vette, pedig 
— mint alább kimutatom — több idegen dallamunk 
van, s a t. bizottság munkálata nyomán még több is 
jön hozzá. Egy különösen olyan, melynek emléke reánk 
magyarokra a legkeserűbb, leglealázóbb ; melynek min-
den hangja azon korra emlékeztet bennünket, midőn 
hazánk, nemzetünk, nyelvünk, ref. vallásunk vaskarok-
kal nyomatott e l ; midőn a zsandárok ott álltak hátunk 
megett, hogy vallásos ünnepélyeink alkalmával muszáj 
énekelnünk, s meglestek bennünket, ha — kénytelen-kel-
letlen — énekeljük-e ? Ez az osztrák néphymnus, a „ Gott 
erhalte'1 nótája. 

Nem tudom, mi ok inditá erdélyi testvéreinket 
arra, hogy 1837-ben e „botránkozás kövét4 templomi 
énekeskönyvünkbe be vegyék. Ám lelkük rajta, a kik 
tet ték; hanem most, midőn alkalom van ujat alkotni s 
a régi megszégyenítő hibát helyrehozni: nem értem, hogy 
nem találkozott csak egy is a t. bizottságban, ki a 
vagy csak hallgatással mellőzni kivánta volna azt az 
éneket ? É11 kimondom előre és nyíltan, hogy készebb 
leszek papi < hivatalomat elhagyni, vagy kitenni maga-
mat bármily üldöztetésnek, hogy s templomba olyan éne-
keskönyvet engedjek bevinni, a melyben a „Gott er-
halte* nótája benne van, s készebb leszek a legelső magy. 
ref. kálvinista embertől, id. Báró Vay Miklós úrtól 
kezdve le a legutolsó baranyai „bibliás pógárig* min-
denkit fellázítani, mintsem én ezt az utalatos éneket 
templomi énekül elfogadjam. Piát nincsen mi nekünk 
nemzeti hymnusunk ? hát szégyen minekünk templo-
mainkba bevinni a világ legszebb dallamainak egyikét, 
az „Isten áldd meg a magyart* ? hát nern tudunk mi 
ehhez pár alkalmi verset készíteni hódolva szeretett ma-
gyar királyunk tiszteletére? hát osztrák hymnust kell 
nekünk énekelnünk Istenünk házában ? 

Hanem lássuk már most a munkálat egyes rész-
leteit. Hogy a zsoltárok közül mért lesz annyi elhagyva ? 
ezt kérdezze Baksay Sándor úr. O a zsoltárnak főpá-
trónusa és buzgó atyamestere; én veszem sorba a di-
cséreteket. 

I. Kezdő énekek : 3. „Uram a töredelmes.* Szóltam 
már róla, most csak annyit, hogy bár német, de megtar-
tandó. 

4. „ E sz. házban megállottunk. * Ha a CXXXII. 
Zsoltár kimaradt, mi szükség van erre ? Egy felálló 



énekért nem érdemes egy ilyen nehézkes dallamot beta-
nulni. Eddig is nagy hiba volt az, hogy több olyan 
énekünk volt, mit pusztán csak egy alkalomra használ-
hatunk. Vesződség az ilyen, nem egyéb. 

5. 13. „Ha te meg nem tartasz* és ,Könyörül j 
rajtunk* Mindkettőről kimutatám, hogy nem is önndlló 
énekek, hanem csak olyan kikapott énekrészletek Sem 
szövegükben, sem dallamukban nem talalható semmi 
buzgóságra serkentő, mindkettő elhagyandó. 

7. „Ur isten téged' Ha már a LXXXI. zsoltárt ki-
hagyjak, minek ezzel a dallamokat sokasítani? Pedig 
mind a zsoltár, mind az ének megérdemlik, hogy meg-
tartassanak. 

II. Ima és prédik. közötti ének : 15. ,Szűkölkö-
dünk.* (Erd. 13.) Német dallam ; megtartandó. 

III. Hétköznap reggeliek : 21. ,Néked éneklek.' 
(Erd. 42.) Dallama a 81. zsoltáré, ezt pedig kihagyták. 
Szövegének irálya annyira prózai, hogy egy csepp 
költői érzék se látszik benne, e miatt természetesen 
a kiszabott dallam szerént is nehezen énekelhető. 
Elhagyandó. 

23. ,Magasztallak én téged.* (Magy. 146.) Német ; 
erőteljes voltánál fogva megtartandó. 

26. „Hálát adunk néked.' (Magy. 142.) Dallama 
huszita, megtartandó. 

29. ,Szivem buzogj hálákat.' (Erd. 45.) Dallama 
német s katholikus miseénekül használtatik. Elhagyandó. 

IV. Hétköznap délutániak: 39. t íme a kellemetes 
estve.' (Erd. 52.) A CV. zsoltár dallama (a melyre ez 
megy) nem alkalmatos estvéli énekül. 

V. Bűnbánatiak: 40. tFn istenem,' (Magy. 163.) 
Német; megtartandó. 

43. tSeregeknek hatalmas nagy királya.* (Erd. 63.) 
A legszebb magyar dallam a XVI. század „Bibliai 
énekeiből.* Ilyeneket kell visszavenni a »Gott erhalte,* 
meg a I Iaydn miseéneke helyett. Ez legelső éke az er-
délyi énekeskönyvnek. 

45. tEn nem perlek.' Kihagyandó gyarló szö-
vege miatt. 

VI. Vasárnap reggeliek: 47. »Téged áldunk.* 
(Erd. 16) A LXXV. zsoltár dallama nem ez alkalomra, 
inkább hétköznap estére való. 

54. , N a y y isten téged imád.' (Erd. 30.) Német 
miseének Haydntól; elvetendő. 

55. ,Mindenható leborulva.' (Erd. 34.) Dallama 
német. Oly dallamtalan, quart-quintekre ugráló, hogy át-
vételét határozottan elleneznem kell. Lehet helyette 
venni a réyi magyar gyöngyökből. 

56. t Menybéli felséges isten.' Belga ; megtartandó. 
61. , L é g y csendes szívvel.' (Erd. 35) Hogy mi-

csoda nemzettől szármázott ennek dallama, semmi mó-
don sem található ki. Első négy sora ugyanaz, a mi a 
LXVI. Zsoltáré, az ötödik és hatodik sor a XXXV. bői 
van véve, a hetedik sor refraine volna. Dallama ebből 
a régi jámbor nótából van véve : ,Csendes völgy ölében 

kit fed e setét kápolna it t :* Elvetendő, mar csak azért 
is, mert az ilyen keveréket a gyülekezet rendesen rosszul 
szokta énekelni, atcsapvan mindjárt a hozzá hasonlóba, 
példa reá több zsoltárunk. 

62. , Te benned bizni ó áldott istenség.' (Erd. 33.) 
A XC. zsoltár dallama nem vasarnap reggelre való. 

63. »Mindenható felség.« (Erd. 17.) Kiválón szép 
ének, a »Dicsőült helyeken* dallamára. Ilyen szöveget 
a régi szép dallamokra irva örömmel fogadunk. 

65. , Örök élet forrása.'(Erd. 36.) Német • a mise-
énekre ; nem kell. 

68. 69. 70. ,Hallók uram.' (Erd. 18.) » 0 mennyei 
világosság.« (Erd. 37) »Fordulj isten.' (Erd. 38.) Rö-
videcske, de szép énekek, a CXLVI. zsolt. notájara. 
Itt megkívánom jegyezni, hogy a 146. zsoltárt saját 
dallamára kell énekelni, nem pedig az, , 0 áldandó sz. 
háromság® halotti énekére, mint az erdélyi dallamok 
40. lapján található. 

VII. Vasárnap délutániak : 75. *Nagy vagy ó egek 
királya.* Dallamaról szóltam az 55-nél; nem hasznai-
ható. 

IX. Virágvasárnapiak: 89. tA nagy király jón 
Hosánna.* (Magy. 7.) A XXXII. Zsoltár vontatott dal-
lama nem ez örvendetes alkalomra való. 

90. »Örvendezzen mar e világ.* (Erd. 60.) A ma-
gyarországi dallam szerént használható, de az erdélyi 
dallam (12. lap) épen nem ér semmit. 

X. 93. Nagypéntekiek : »Búsan zúgnak a harangok.' 
(Erd. 73) A szöveg kitűnő, hanem az ,Örvendezzen 
már e világ* dallamára absurdum nagypénteken éne-
kelni. 

XI. Húsvétiak: 98. sEmlékezzünk ez napon.* (Magy. 
25.) dallama a magyarban se jó, az erdélyiben meg pláne 
absurdum. Elhagyandó. 

99. „Krisztus ma fel tárnada.' (Erd. 80.) dallama 
oly élvezhetlen valami, hogy csak egy sor sincs benne, 
a mi megnyerné az ember figyelmét ; elhagyandó. 

XII. Áldozó csütörtök: 102. „Szent egek minden 
boldogok hajléka.* (Magy. 34.) 103. > Vedd el jutalmadat.' 
(Magy. 30.) Egyik dallam se ilyen alkalomra való. 

XIII. Pünkóstiek: 105. »Jövel sz. lélek ur isten, 
töltsd be.* Német; megtartandó. 

XVI. Karácsonyiak: 119. ,Szivünk vígsággal ma 
betölt.* (Erd. 101.) Régi ének, dallama német, sőt szö-
vege is német forditás, miként megjegyeztem e lapok 
1880. 11. számában ; át van fordítva franciára is s használ-

ják. Magyarul én legelőször az uj népi írott énekesben talal-
tam 1646-ból. Dallama sokkal ujabb; a francia éneke 
szerént Beethoven műve. Az erdélyi énekesben azonban 
dallama (15.) eredetiségéből ki van vetkőztetve. Midőn 
én e dallamra rátalaltam eredeti valóságában, elküldöt-
tem az ,Erdélyi Prot. Közlöny* t. szerkesztőségéhez, 
kérvén, hogy miután e dallam el van rontva, terjesszék 
úgy eredetiben. Mit tettek vele, nem tudom. Szövege 
is nagyon obseurus. Inkább egy régi szép dallamot kell 
helyette bevennünk. 



122. „A próféták elhallgattak.« (Erd. 96.) A XL1I. 
Zsoltár panaszos daliamat, karácsoni öröménekül nem 
szabad használni. 

125. tHogy eljött az idö teljessége* (Magy. 61.) 
Szóltam már róla. Hatarozottan elhagyandó. 

XVIII. Urvacsorakor: 129. ,Lelkem siet hozzád 
menni.* (Erd. 156.) Jó, csakhogy ne az , Ó áldandó-«ra 
énekeltessék. 

130. „Jer lássunk* (Magy. 167.) Szövege átírandó. 
137. , Uram bocsássad el.* (Magy. 177.) Történeti 

becsén túl egyéb értéke nincs, bibliai textusánál fogva 
azonban megtartandó. 

XIX. Egyházi alkalmakra: 142. » Uram áldjuk sz. 
nevedet.* (Magy. 234.) A XXXVI. Zsoltár ki lévén 
hagyva, másra irandó át. 

143. „Áldást kérünk.* (Erd. 169.) Más dallamra 
irandó, mert mint a 1 19-nel mondám, e dallam nem kell. 

144. J ö j j segítségül.* (Erd. 170.) Dallam 61 re. 
Nem kell. 

145. sÁldott legyen.* (Erd. 171.) Dallam 1 19-re. 
Nem kell. 

XX. Polgári ünnepekre. Igaz, hogy az evangeliumi 
ref. egyháznak egy polgári ünnepe van csak, s ez az uj 
év első napja; de ha már ilyen is kell, ám legyen, ha-
nem a 

147. a tGott erhalte* a fennebbieknél fogva ki-
hagyandó. 

148. „Jertek hazafiak örüljünk* fErd, 212.) után 
a fentebb ajánlott magyar hymnus okvetlen oda teendő-

XXI. Természeti alkalmak : 154. »Bár dördül éq 
a föld remeg.* (Erd. 210) Boldogult Mihályi Károly re 
meke, dallama az eredeti XXXV. Zsoltár erőteljes — és 
nem a »Te rólad zeng4 dallamán nevezendő, mert min-
dig az eredeti s nem a származott veendő alapúi. 

157. „Sir a földnek embere.* (Erd. 202.) dallama 
54-re. Nem kell. 

160. >,0 felséges úr.(< (Magy. 208.) Ha a 144. 
Zsoltár kimarad, minek reá ének ? 

XXII. Temetési énekek. Ezekről nem szólok csak 
annyit, hogy mindenesetre szükséges a közénekesben 
ilyeneknek is lenni, a templomban tartandó gyász ün-
nepélyek tekintetéből. 

Következnének már most a kimaradandó zsoltárok. 
Ezekről — ugy hiszem — irand más, bár némelyek dal-
lamáról még majd én is meg fogok emlékezni. 

A dicséretek közül kimaradnának: 
8. j,Örvendezzen már e, világ,* holott — mint 

kimutatom — ez veendő az erdélyi 60. dallam helyett. 
17. » 0 ártatlanság báránya* Különösen gyönyörű 

magyar dallama miatt megtartandó. 
Ezeken kivül megtartandókul kívánom következő-

ke t : (a magyar énekes:) 65. 71. 147. 149. 165. 166 
172. 181. 196. részint történeti becsük, részint dallamaik 
vagy a bennök rejlő igazi ének jelleg miatt. 

Hogy a régi, elfeledett magyar énekek közül miket, 
kívánnék felvenni, már összeírtam s e lapokhoz beküldém 

várvan megjelenésüket, melyek bizonyosan pótolni fogják 
elhagyandó idegen és nemzeti dallamokat. 

Eddig a magyarországi énekesben volt I I idegen 
dallam, u. m : inv. 4. Uram a törödelmes, német. 37. 
Jövel sz. lélek, német. 64. Az istennek szent angyala, 
német. 137. Menybéli felséges isten, belga. 143. Jézus 
Krisztus szép fényes hajnal, latin. 146. Magasztallak én 
téged, német. 157. Adjunk halát, husszita. 163. En 
istenem, német, 177. Uram bocsássad el, francia. 190. 
Mire bánkódol, német. 229. Téged ur isten, latin (ki-
marad.) 

Az erdélyi énekesből lenne átvéve 7 dallam : 13. 
Szűkölködünk. 30. Nagy isten. 34. Mindenható. 70. Ör-
vendezzen. 101. Szivünk vígsággal. 214. Szálljon áldás 
Ez a hat dallam mind német, és egy keverék, a mit 
említeni sem érdemes, a 35 : Légy csendes szívvel. Imé 
ezek nem a mi népünk lelkének szüleményei, vigyázzunk 
azért, hogy mások filiájáva ne legyünk megint. 

Végre, mint a t. olvasó láthatja, a ki t. i. a bi-
zottság munkálatát figyelemmel átvizsgálja, majd épen 
semmi figyelem sé fordíttatott arra, a mit én tavaly 
annyira megtárgyaltam e lapokban, hogy t.i. a. szöveg és dal-
lam karakterizálják egymást. Mennyi mindenféle ének ta-
lálható péld. az erdélyi énekesben, annak a „Nagy isten-
téged imád® német miseéneknek a dallamára, holott bi-
zony nem jól van ez. 

Nem is hárítható el az ily kalamitás másként, 
mint ha mind az öt kerület zeneértő biz. tagjai ösz-
szejönnek s megszabják, hogy melyik dallamra mi-
csoda alkalmi ének irandó, igy egy-egy dallam nem lesz 
túlhasználva (mint most,) s az illető sz. poéták is meg 
lesznek kímélve attól a különösségtől, hogy — egyik-
másik dallam iránt előszeretettel viseltetvén — írnak az 
Ur Jézus kínszenvedéséről, péld. a CXXXV. Zsoltár 
nótáján, uti figura docet. — Addig tehát hiába is dol-
goztat a t. központi bizottság a ker. bizottságokkal, 
mig ez utóbbi tanácsom szerint nem jár el. 

Kálmán Farkas. 

„De mikor debreceni diák volt!" 
Lapunk egyik régi jó barátjától kaptuk az alábbi 

sorokat. Közzé tesszük, mint kegyeletes visszaemléke-
zést a hazai protestantismus legnagyobb Alma materére. 

A Vasárnapi Újságban megjelent s hitünk szerint 
Baksay által irt debreceni cikkek olvasásának igézete 
alatt írom e sorokat. Az az öreg ur, a kivel B. utazott 
s ki azt mondta, hogy megérzi azt az ember, ha Deb-
recen határába ér, bizonyosan a mi Öreg Dobosunk volt. 
A mai, vasúton járó ifjabb nemzedék alig érti már azt 
a kegyeletet, melylyel a mi atyáink Debrecen iránt vi-
seltettek. Hej, nem hiába mondta az öreg ur, hogy ez 
a Debrecen nem a régi Debrecen ! Én pl. kinek jurista 
fiam uram évente 600 frtot szokott elkölteni, sokszor 
hallottam kedves emlékű, jó atyámtól, hogy 30 frtta 

1 bocsátották el Áporkán lakó szülői Debrecenbe sub-



scribalni s mikor kijött Zámolyra rectornak, ugyanazt a 
36 ezüst húszast, mit szüléi adtak neki, érintetlen álla-
potban vitte magával új lakhelyére. Ne csodálkozzunk 
hát azon, hogy a régi öregek oly áhitatszerü ragaszko-
dással viselkeztek Debrecen iránt; s ha tisztelt egyéni-
ség volt hajdan a civis Romanus, ilyen tisztelet sugá-
rozta köriil a debreceni civis mindegyikét, ki őseitől 
örökölt áldozatkészséggel járult a magyar kálvinista pa-
poknak, tanítóknak, tudósoknak neveltetéséhez 

Annak a kegyeletes szeretetnek, melylyel a mi 
régi öregeink viseltettek Debrecen iránt, egy szép pél-
dáját hozom elő épen a Vasárnapi Újság debreceni 
cikkeinek hatása folytán. 

Az öreg Cserna István juthi pap volt és ha Ka-
bának, Szoboszlónak van geographiai nevezetessége, van 
Juthnak is. Itt élt u. i. egykoron Vatai Péter, a hírneves 
poéta-rector, ki a helység földes uraságát, gróf Szé-
chenyi Lajost, midőn falujaba jött, a hol még azelőtt 
sohasem volt, akképen fogadta, hogy tanítványait a Sió 
gátján két felől a fűzfa bokrok mögé elrejtvén, mikor a 
hatlovas hintó a kompon átért, előugrott, elkiáltván 
magát: ad notam „kiáltásom halld meg Isten4 s a mint 
a rejtekükből előbujt muzsafiak rázendítették a földes 
urat üdvözlő hymnust, a megbokrosodott lovak grófot, 
grófnét a Sió sárfertőjébe döntögettek s nemcsak, hogy 
az üdvözlővers veszett karba, de a hatalmas főúr a 
szegény tanítónak kicsapatását is megparancsolta. Es a 
különben Vasas főesperes nem mert, vagy nem akart a 
királyné cancellariusa törvénytelen és embertelen ukázá-
nak elleneszegülni. Vatai Péter kicsapatott. Es irta in-
stanciajat az espereshez következőképen: Ságvár — 
én rám nem vár, Ádánd — kenyeret nekem nem adánd, 
Kiüti — a Vatai Pétert nem illeti, Nyék — nekem igen 
magos környék, Jutli — nem jut, hanem Nyim — jó 
lesz, ha lesz enyim ! PZzen folyamodásra Csicsvai Vasas 
András főesperes, ki ságvári pap volt, ezt indorsálta : 
Ságvár — kendre nem var, Adánd — kendnek kenye-
ret nem adánd, Kiliti — mint irta is kend, kendet nem 
illeti, Nyék — igen magas környék, Nyim — nek is 
más mondja, hogy enyim és Juth — sem jut, hanem 
kössön kend a talpára laput és fel is ut — ala is ut. 

Köszönheti tehát Juth a maga hírnevét Vatai Pé-
ternek, mert különben biz ő nagyon igénytelen, kis fa-
lucska s neve olyan furcsa, hogy mikor a halasi kunok 
Csicsvai Vasas András leányáért jöttek s a násznép 
közül egy nyalka kun legény megszólított egy kapuban 
kintalló öregembert: bátya, micsoda falu ez ? G) ut, 
felelt a kérdezett öreg. Jaj bátya 1 mond a nyalka kun 
legény — sohasem hallottam ilyen bolond nevű falut, 
— ha nekem adnák, a neveért nem fogadnám el. 

Tehá t : juthi pap volt az öreg Cserna István. Szí-
ves, vendégszerető ember volt az öreg ur, de sajat ne-
venapját, nagy fajdalmara, csak igen kis körben tart-
hatta meg. Mert István nap karácson napjára esvén, 
különösen papok papbarátjaikhoz, kivált ilyen időben tavo-
labbi vidékről nem igen iatogathatnak el. István levén 

az öreg ur, felesége nevenapjat Teréziát nagyobb solem-
nitással ülték meg. 

Egy ilyen Terézia napra (1854) fia. akkor még 
ifjabb Cserna István nágocsi pap két kedves komájával, 
Kis József kazsoki és Sörös István büsüi lelkészekkel 
megkompárealt. Nagy volt az öröm, az öreg ur fiat, 
menyét s vásott unokáját maga körében láthatván. Azon-
ban az öreg ur vendégszeretete úgyszólván egy köz-
pontban culminált, csak egy vendégjének udvarolt, mellé 
ült, poharát a legjobbik borából töltögette, a legízlete-
sebb falatokat tányérjára rakogalta. Ezen igen kedves 
vendég Sörös István volt. Minden vendégnek feltűnt 
azon előzékeny szívesség, melyben az öreg úr Söröst ré-
szeltette. Estve felé fia meg is interpellálta érte : kedves 
atyám 1 ezt az én Sörös Pista komámat eddig maga nem 
ismerte, ugy látszik, nagyon megnyerte szeretetét. Mi-
ért szeretett oly igen belé ? Az öreg ur egész boldog-
ságtól sugárzó arccal mondta : Te 1 fiam 1 hát nem tu-
dod 1 ? . . . debreceni diák volt 1 

Vatai Péterről érdekesnek találom még feljegyezni, 
hogy sok hányatása utan Szilason akadt meg. Néhány 
jó szivű úr könyörületből, béreseinek gyermei mellé fel 
fogadta. Versben hívta meg az Urakat exámenre — hol-
ott is tanítványi — a physikából feleltek eképen": va-
gyon pedig 3 ég, az első, mely hozzánk legközelebb va-
gyon a levegő ég, a második a csillagos ég ; es végre 
azon felül a 3 ik ég, a melyben az Isten lakik. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Scliwedische Geschichte im Zeitalter der Reformation. Von 
Dr. Julius Weidling. Gotlia, Gustav Schloessmann, 1882. 

8-r. 326 lap. 

A középkori katholicismus nagy birodalmában leg-
északibb tartomány Svédország, a legkeletibb Magyar-
ország. Helyrajzilag tehát, bármennyire távol esnek egy-
mástól, lényegileg egyező a fekvésök : mindkettő ugyan-
azon nagy eszmének, a keresztyén vitézkedő anyaszent-
egyháznak határőre, védbástyája. 

Azt hiszem, hogy a középkori svéd és magyar 
egyházak számos rokon vonásának az emiitett topogra-
phiai viszonyok képezik magyarázatat. A központosító 
római hatalom székhelyétől távol áll mindakettő, de 
annál inkább ki van téve tőszomszéd másvallású népek, 
különösen görög keletiek befolyásának. 

Svédország államalkotó országai a XIII. század 
kezdetén, Gotland, Helsingland és Einnland, egész a 
Néváig.*) E szerint tőszomszédja az orosz novgorodi 
hercegségnek, mely ép úgy, mint a hazánkkal határos 
Bulgária, Szerbia, és Halics, óhitű nép hazája. 

Novgorodban Gotenhof név alatt állott fönn egy 

*) Freemnn : Ilistoricnl Geography of Europe. London, 1881. 
' I. 486.487. 



gotlandi kereskedelmi gyarmat. Kereskedelmi telepek, i 
amint a világtörténelem mutatja, nem kizárólag árúkat 
szállítanak, hanem egyúttal eszméket is. 

A Gotenhof révén annyi görög-orosz tévtan szi-
várgott be Svédországba, hogy már 1229-ben a köz-
ponti hatalom kénytelen intézkedni ez ügyben. IX. 
Gergely papa a linköpingi püspökhöz, s a gotlandi cis-
tercita apáthoz parancsot küld, hogy tekintélyükkel ^s 
befolyásukkal tartsák vissza a kereskedőket a keresz-
tyénség elleneivel, az oroszokkal való érintkezéstől. 

Ugyanily befolyás nyomaira akadunk hazánkban, 
az első retormátió idejében. Honter János, a Barcaság 
reformátora, maga kimondja, hogy kénytelen megtűrni 
holmi jelentéktelenebb vallásos szokásokat, melyeket a 
szomszédos görög, bolgár, moldvai és havaselvi óhitű 
népek honosítottak meg Brassó vidéke lakossága kö-
zött.*) 

Svédországban az egyetemes egyház szentjei kö-
zül, Isten anyja részesül kiválóbb tiszteletben. Másutt 
is mély hódolat tárgya, de másutt a Mária-cultus alig 
30—40 évig volt divatban : csak nálunk és Svédország-
ban tartott az egész középkoron át. Svédországban egy-
házakat s oltárokat szentelnek neki, s ha lakodalom 
van, Isten anyját illeti az első pohár ! 

A tartományi szentek épúgy mint nálunk, Svéd-
országban is előbb lettek imádat tárgyai, mintsem a 
pápától kanonizáltattak volna. Valamennyi közt legtisz-
teltebb Erik király, kinek a svédek térítése körül olyan-
formák az érdemei, mint Szent-Istvánnak hazánkban. 
Ahhoz intézték ezt a kegyes antiphoniát: 

A v e m a r t y r p r e t i o s e , 

M i l e s C h r i s t i g l o r i o s e , 

A v e , r e g u m g l ó r i a ! 

O E r i c e , r e x S v e c o r u m , 

« P o s c e n o b i s p e c c a t o r u m 

V e n i a m e t g a u d i a 

A l l e l u j a . 

Annyi közös vonása volt a svéd katholicismus fej-
lődésének a magyaréval, hogy kinek elég ismerete s 
érzéke van azok meglátására, már csak emiatt is elejé-
től végig nagy érdekkel fogja lapozni Dr. Weidling 
művének a katholicismusról szóló, fejezeteit. 

Midőn küszöbön áll a nagy reformátió, annak elő-
haladását szintén jórészt ugyanazon körülmények siette-
tik, amelyek nálunk. A papság visszaéléseiről egész fe-

*) s Q u o d c u m p r o n o f t r a m e d i o c r i t a t e a c c u r a t i u s a n i m a d u e r t e -

r e m u s , & e m p o r i u m C o r o n e n f e i n u l t i m i s p a r t i b u s e c c l e f i a e o c c i d e n -

t a l i s c o n s t i t u t u m , a f s i d u e f r e q u e n t a r i u i d e a m u s á G r a e c i s , B u l g a r i s , 

M o l d a u i s & V a l a c h i s t r a n f a l p i n i s , a c a l i j s o r i e n t a l i e c c l e f i a e f u b i e c t i s 

p o p u l i s , q u i t u m m u l t i t u d i n e a l t a r i u m & f i m u ' a c h r o r u m , t u m e t i a m 

i n e p t i s q u i b u f d a m c e r i m o n i j s v e h e m e n t e r o f f e n d u n t u r , a d e ö u t 

f e p e q u o r u n d a m a n i m o s á u e r i t a t e f e d u c a n t : n e fides C h r i s t i a n a 

p r o f t e r n o s t r a s c o n f u e t u d i n e s m a l e a u d i a t a p u d e o s , q u i f u o s q u a l e f c u n q . 

r i t u s f y n c e r l o r e s g l o r i a n t u r , i n q u i b u f d a m l e u i o r i b u s c e d e r e 

c o a c t i f u m u s p r o p t e r c o n f c i e n t i a m . " Beformatio Ecclesiae Coronensis 
A c T o t i u s B a r c e n s i s P r o v i n c i á é . C v m P r a e f a t i o n e P h i l i p p i M e l a n t h o n . 

V V i t t e m b e r g a e A n n o . M . D . X L 1 I I , A i i i j í v s z á m . ( E r i t k a m u n k a 

m : g v a n g y ű j t e m é n y e m b e n . ) 

jezetben szól a szerző, melyet nevek kihagyásával úgy-
szólván egészen alkalmazni lehetne a magyar papságra. 
Az upsalai érsek 40 csatlóssal járt, más püspök 30-al, 
mig a legelőkelőbb lovagnak csak 12-vel volt szabad 
kilovagolnia. Nálunk Bakócznak hivták azt a kardinálist, 
kinek tízszer annyi csatlósa volt, mint Magyarország 
királyának. 

A bűnbocsátó cédulák árulása, s a pénzügyi nyo-
masztó viszonyok, a Rómába terelt rengeteg pénz, s a 
klérus fényűzése csakúgy megvolt Svédországban, mint 
hazánkban, s ott a katholicismusra époly vészthozó, 
mint nálunk, hol pl. az erdélyi szászok gyors reformá-
tiójat bizonyára jórészben az biztosította, hogy esperes-
ségük a tizedjövedelem kedveért az esztergomi érsek-
ség alá vettetett.*) 

Szerzőnk a svéd katholicismus ismertetése után 
érdekesen, elsőrendű torrások, s némi részben levéltári 
anyag alapján, tehát hitelesen is irja le a hitújítás érde-
kében támadt harc eredetét, aztán magát a nagy vallási 
forradalmat s annak kimenetelét. Ez egyúttal művének 
beosztása. Világos rendszer; általában az egész munka 
szépen, ügyesen van elaprózva fejezetekbe. 

Három reformátor nevéhez fűződik a svéd refor-
mátio nagy műve. Mindhárman Wittenberg növendékei, 
s onnan viszik magokkal nemcsak a tanokat, de a lel-
kesedést is ama tanok igazsága iránt, mi úgy látszik leg-
főbb emeltyűje lőn a protestántismus terjedésének. 

Petri Olof (Olaus Petri) és Lőrinc testvérek, és 
Andreae Lőrinc, Svédország legelső és legnagyobb 
reformátorai. Az előbbenieket a legkiválóbb egyháztörté-
nészek, Hase, Kurtz, Farkas József stb. valamennyien 
Petersonnak, az utóbbit Andersonnak írják. Weidling 
kimutatja, hogy a két Peterson Petrinek, Anderson 
Andreaenek irta magát, s ennélfogva helyesebb ha mi 
is igy írjuk nevöket. 

A három nagy reformátor szövetkezett Wasa Gusz-
távval, ki 1521-ben trónra jutva, korlátnokává teszi An-
dreaet, stockholmi prediktorrá Petri Olofot s upsalai theo-
logiai tanárrá Petri Lőrincet. 

Ezzel a protestántismus Svédországban hatalomra 
jut, de nincs még biztosítva. A protestánsok és katho-
kusok közt kemény hitvita indúl meg, s a király tisz-
táztatni óhajtja a hittételeket. Osszeállittatja a legvitá 
sabb kérdéseket, és pedig Weidling véleménye szerént, 
valószínűleg Petri Olof és Andreae által. Katholikus 
részről Dr. Gallé Péter veszi föl az odadobott kesztyűt. 
Petri, most már neve alatt, egyedül a bibliára támasz-
kodva vitázik Galleval, ki viszont decretaliák és zsina-
tok tekintélyére hivatkozik. 

A király a szellemi lándzsatörésben Petrit nyilvá-
nitá diadalmasnak ; és a svéd nép, mint története tanú-
sítja, szintén a reformátor pártjára állott. A katholicis-
mus elvesztette Svédországot! 

Ez azonban nem ment valami könnyű szerrel, 

*) L á s d K a t o n a : H i s t . C r i t i c a R e g . H u n g . X V I I I . 6 6 5 . 



mert a jeges észak hidegvérű népségei conservativabbak, 
mint Dél-Európa vérmes lakosai. A király s theologusai 
tehát mintegy engesztelő áldozatul, s a célból, hogy 
a protestantismust egyetemessé tegyék Svédországban: 
bölcs politikai számítással nagy engedményeket tettek, 
a traditioival nehezen szakitó nép számára. 

Órebroban, 1529-ben zsinatra gyűlt össze a svéd 
papság. Petri a lelke e synodusnak. Erélye és ékesszó-
lása puritán lutheránusok töredék-pártjával szemben, a 
népre való tekintetből keresztülviszi, hogy a kath. egy-
ház számos szertartása átvétessék a svéd evangelikus 
egyházba. 

E kath. szertartások megtartását azonban »igazi 
jelentőségük* kimutatásával igazolta. A szentelt viz, nem 
mossa le a bűnöket, hanem emlékeztető jel a kereszt-
ségre, tehát megtartandó ; a szentképek a szentekre em-
lékeztetnek, a pálmák Krisztusnak Jeruzsálembe való be-
vonulását, a gyertyaszentelőkor meggyújtott gyertyák 
Krisztus világosságát,*) a nagypénteki és húsvéti cere-
móniák Krisztus szenvedését és feltámadását juttatják a 
hivek eszébe. Az utolsó kenet csak külső jelképe a szent-
lélek által eszközölt benső kenetnek. A harangozás nem 
az Istennek, hanem a templombamenőknek szól. A temp-
lomokban, melyeket gyarló emberek építenek, nem 
lakozik az Isten, s a szentegyházak csak arravalók, hogy 
bennök a hivek, Isten igéjének hallgatására összegyüle-
kezzenek. Isten nevének említése templomszenteléskor, 
asztal fölött, só-vételnél, nem e dolgokat szenteli meg, 
hanem minket stb. stb. 

Mindezek azonban külsőségek, melyeket merőben 
opportunitási szempontból vettek át a kath. egyházból. 
S hiába mondta Tilemann, és a stockholmi német lu-
theránus gyülekezet, hogy az örebrói zsinat elárulva az 
evangéliumot, visszatért a régi egyházba : a svédek min-
den ceremóniáik mellett is protestánsokká lettek már 
ekkor, mert dogmatikájok szelleme tiszta protestáns. 

Már Petri Olof a reformátió úttörő bajnoka, »Is-
ten szava* című vallásbölcsészetí művében a legtisztább 
prot. tanokat hirdeti. Amint Luther eleintén Aristotelest 
, a pápisták istentelen védőjének" tartja, úgy Petri is 
az aristotelesi philosophiát csak a klérus „hamis tanai* 
.pogány* kiegészítő részének tartja. Ez az Aristoteles-
ellenes irány továbbra is fönnmaradt[a svéd egyházban, 
s Ramus Péterhez, külföldi egyetemeken tanuló svéd di-
ákok nagy számmal csatlakoztak. 

A protestantismus svéd földön is mint egyebütt, 
a nemzeti elemet emelte érvényre az egyetemességet 
hirdető s arra törekvő római egyházzal szemben. Ilye-
tén hatása a társadalmi élet minden izét érintette. 

A XVI. század nagy vallás-forradalmának kétség-
kívül a művészet vette legkevesebb hasznát. De azért 
amennyiben hatást gyakorolt rá a reformátió: e téren 
is nemzeties irányt honosított meg. Csak az imént, szin-

• ) J á n . I . r . 9. v. 

tén a mult héten megjelent új munkában*) olvastuk, 
hogy egész a XVI. század közepéig a stockholmi kas-
tély szőnyegein kizárólag csak római és ó-testamentomi, 
történelmi és hitregetani képek voltak megörökítve. 
Ellenben a század közepe, vagyis a reformatio diadalra 
jutása óta készitett, és Skandináviában fennmaradt sző-
nyegek, legnagyobbrészt a hazai történelemből vett je-
lenetekkel ékesittettek. 

Általában úgy látjuk, hogy a svédek reformálása 
nem hervasztá el a művészetet, hanem csak ujabb, tős-
gyökeres nemzeti irányba terelte tevékenységét. Maga 
Wasa Gusztáv a képző művészetek több ága, valamint 
a zene iránt kiváló hajlammal viseltetett. A svéd egyházi 
énekek pedig arról tesznek bizonyságot, hogy a refor-
mátio a nemzeti költészetet a zenével remek harmóniába 
tudta hozni. 

A svéd reformátorok is a népre hivatkoztak, arra 
akartak hatni, s ekkép megteremték a svéd irodalmi 
nyelvet. A nemzeti nyelv kiszorítván az egyház s rész-
ben az irodalom teréről a latin nyelvet, fejlődésnek in-
dult, csinosbult, gyorsan megszabadult a dán és német 
nyelvből betolakodott alkatrészektől. 

A nyomda közegéül szegődik a mozgalomnak. 
Svédországban, 1483-ban állitá az első nyomdát Snel Já-
nos, ugyanaz, ki azelőtt való évben szerelte föl az első 
dániai nyomdát. 1510-ben Upsalában is nyomatnak egy 
zsoltárt,**) de mindez csak elszórt kisérlet. 

A nyomda, Svédországban is mint egyebütt, a re-
formátió terjedésével kezd gyarapodni. Hitviták, szent 
könyvek első termékei, s már 1541-ben első izben jele-
nik meg a teljes svéd biblia. 

A prot. egyház Svédországban is tanító-egyház, 
de eleintén e föladatának nem képes megfelelni, mert az 
iskolára mindeddig közvetlenül nem adózó népet bajos 
volt rávenni, hogy önkényt áldozzon egyenesen iskolák 
fenntartására. 

Svédországban egyház és iskola idő multával ép 
úgy vagy még jobban összeforrott, mint az egyház és 
az állam. Az iskola, az elemi iskolától föl egész az egye-
temig az egyház kebelében áll fönn, s annak védszár-
nyai alatt áll. Az egyetemek mutatják aztán legvilágo-
sabban az egyház, iskola és állam összefonódását: az 
egyetemek az egyház intézetei, korlátnokuk egy királyi 
herceg, az upsalai egyetem alkorlátnoka az ottani érsek, 
a lundié az ottani püspök.***) 

Sok mindenről kellene még szólanom, ha teljes 
képet akarnék adni ez érdekes munka szövegéről, mely 
a külső intézményeiben rendkívül sajátságos svéd prot-
egyház eredetéről szól. De abba hagyom már ismerte. 

*) Dr. Troels Lund : Das tágliche Leben in Skandinavien wah-
rend des Sechzenten Jahrhunderts. Deutsche Ausg. Kopenhagen, 1882. 

' S. 201.202. 
**) Dupont : Histoire de 1' imprimerie. Paris, 1854. II. 567.571 
***) A. C. Knös : Schwedische Kirchenverfassung. Stuttgart, 1852. 

I S. 127. 



téseraet, mert igy is kelleténél hosszabb, s szeretnék 
még pár szót szólani a mű szerzőjéről. 

Dr. Weidling lelkiismeretes munkásnak látszik. 
Előadása is világos, de különösen az, művének beosz-
tása. A rendszerezés neki is, mint a német történészek-
nek általában, legerősebb oldala. 

A mellett egészen modern történész, abban az 
értelemben, hogy lelketlen előadó, vagyis pártállást nem 
foglalva, fagyos objectivitással szól világmozgató nagy 
dolgokról. Observál és leir, mint ahogy observálja és 
leirja a bogarász a cserebogarat. Weidling cserebogara : 
svéd történelem a reformatio korában. 

Egész munkájában alig egy-két helyt nyilvánítja 
saját nézetét: Weidlingnál mindhiába keressük az ese-
mények fölött regnáló birói itélet ama méltóságát, mely 
pl. Macaulay műveinek legragyogóbb ékessége. Szerzőnk 
beéri azzal, hogy mindig csak az adatokat beszélteti. 
Ez magában véve helyes, de az a túlzó tárgyilagosság, 
melyet Ranke plántált a modern történetírásba, talán 
legkevésbé van helyén az egyháztörténelemben, mely-
nél a szélsőségig vitt objectivitás engem legalább csak 
az iró hitetlenségéről győz meg. 

Azt tartom, nem vétünk az objectivitás ellen, ha 
pártállást foglalunk ugyan, de amellett nem nyomjuk el 
igazságérzetünket. Ha nem hallgatunk el semmit, ha 
mindent úgy írunk le, úgy adunk elő, amint testi vagy 
lelki szemeinkkel látjuk, ha az inductiót szorosan, alap-
elvei szerint keresztülvisszük : igazabban írhatjuk a tör-
ténelmet, mintha emberi szenvedélyekről szenvedély nél-
kül, vallási dolgokról vallás nélkül értekezünk a legna-
gyobb objectivitással. 

Dr. Ballagi Aladár. 

Kis orgona. Az ágost. hitv. evangélikus egyház leg-
szokottahh (72) dallamai és énekei. Összeállította és négy 

hangra feltette Moesz Géza tanár. Ára 75 kr. 
Egy szerény, de jóravaló tankönyvre — családi 

könyvnek is beválik — hívjuk fel a fent jelzett műben 
a szakértők, s protestáns közönségünk figyelmét. Szerző, 
kinek már több sikerült zeneműve forog közkézen és a 
ki a selmeci kerületi ev. lyceumon a zeneintézetnek elő-
nyösen ismert tanára, nagy áldozattal adta ki e munká-
ját. „A vallásosság és egyházszeretet fejlesztésére a szent 
ének is nagy befolyással lévén — úgymond — közrebo-
csátom ezen „Kis orgoná'-t , hogy kisérete mellett elemi 
iskoláink, középtanodáink, képezdéink növendékei meg-
tanulhassák egyházunk legszokottabb dallamait és éne-
keit, hogy ezt tanítóink, lelkészeink megszólaltathassák 
iskolában, templomban, temetőben egyiránt; hogy ezt 
minden családatya csendes otthonjában felállíthassa és 
hangjai mellett dicsőítse az Istent egész háznépével, hogy 
ennek sípjai a tévedőket az igaz hitben megerősítsék, a 
szomorkodókat vigasztalják, az erőtleneket és csüggedő-
ket bátorítsák. 

Látnivaló, hogy a munka mélyen vallásos kebel 
gyümölcse, hasonló vallásosság fejlesztésére szánva. S 

az öszeállitás alkalmassá, hivatottá is teszi e célra. Te-
kintettel volt szerző, hogy a mennyire lehetséges min-
den dallamhoz azon szöveget, vagy legalább olyan tar-
talmút válaszszon, melyre vagy milyenre a dallam ere-
detileg készült; hogy e műben lehetőleg teljes kis éne-
keskönyvet adjon; hogy az a legszokottabb dallamo-
kat foglalja magában s azokra a győri énekeskönyv 
majdnem minden éneke énekelhető legyen. 

Az énekek részint a pozsonyi és dunántúli, részint 
a győri és csabai énekeskönyvből vétettek. Több éne-
ket Dr. Melcer Gyula acsai leik. fordított. Ezenkívül 
Dr. Szeberényi Gusztáv, superintendens, néhai Elefánt 
Mihály, Haan Lajos lelkészektől, Kemény Pál m.-be-
rényi tanítótól hoz sikerült fordításokat. 

Az érdekes feliratok az énekek eredeti szerzőit, kel-
tezését nevezik, megtanuljuk belőlök azt ís, hogy egyik-
másik kedvelt szent dallamunk egyenesen világi dallam-
ból, népdalból eredt. 

A mű zenészeti oldalának megítélését competen-
sebbek tollára bízom. Szerző zenészi hire különben ma-
gában is elég biztosíték rá, hogy munkája is alapos. 

Méltányos dolog ezekután, hogy a nem csekély 
anyagi áldozat, mellyel a munka kiadása járt, — a ne-
mes cél, mely szerzó szemei előtt lebegett, a komoly 
munka, melyet érdekében kifejtett: elvegye jutalmát 
Fel is hívjuk hát az elemi iskolák, a középtanodák, ké-
pezdék énekvezetőit, a protestáns családokat, vigyék 
be, szólaltassák meg Moesz „Kis orgoná'-ját körükben. 
Harmóniája hatalmas eszköz lehet a hit, a szeretet és 
remény ápolásával harmóniát teremteni a családi s tár-
sadalmi életben, jó és rosz napokban !*) 

P—cs S—a. 

B E L F O L D . 
Kis külömbség. 

E lap 39-ik számában megjelent közleményemet 
Vasváry úr a 43-ik számban válaszára méltatta és e 
válaszában felhozott állításaival az én nézetemet annyira 
igazolta, hogy szivességeért nem mulaszthatom el neki 
elösmerésemet kifejezni. Es miután eképen ő elvégezte 
helyettem, a mi különben reám nézett volna, csupán 
azt igazolom, hogy az ő állításai csaknem az én néz e-
tem mellett érvelnek. 

Én közleményemben azon véleményt nyilvánítottam, 
hogy a keresztelés és anyakönyvezés nem ugyanazon 
egy tény, hanem van közöttük valami különbség. Ezzel 
szemben Vasváry úr felhozza azon hasonlatot, hogy a 
keresztelés és anyakönyvezés nincs olyan messzire egy-
mástól, mint Makó Jeruzsálemtől, de még csak annyira 
sincs, mint O-Kécske Uj-Kécskétől, hanem még ennél is 

*) A m u n k a „ s z e r z ő s a j á t j a S e l m e c b á n y á n . " T e s s é k a z é r d e k l e t t e k -

n e k e g y e n e s e n h o z z á f u r d u l n i . — 



közelebb van, elannyira közel, hogy ezt a kettőt egy-
mástól elgondolni sem tudja. 

Soha szerencsésebb hasonlatot nem választhatott 
volna ennél állításom megerősítésére. Mert hiszen abból, 
hogy O-Kécske nincs annyira Uj-Kécskéhez, mint Makó 
Jeruzsálemhez, hanem közelebb van, még egyatalan nem 
következik az, hogy — mert közelebb — tehát Ó-Kécske 
és Uj Kécske egy, elannyira, hogy őket egymástól elgon-
dolni sem lehetne. Mert, mint erről mindenki meggyő-
ződést szerezhet magának, O-Kécske nem Uj-Kécske, van 
közöttök valami, a mi őket külön választja, ha egyéb 
nem, az az egy betű, és ez untig elegendő arra, hogy 
őket el lehessen gondolni egymástói. Hasonlatosképen 
abból, hogy keresztelés és anyakönyvezés még ennél 
is sokkal közelebb vannak egymáshoz, szintén nem kö-
vetkezik az, hogy mert nagyon közel vannak — tehát 
a keltő egy, hanem csak annyi, hogy nagyon, nagyon 
egész az elgondolhatlanságig közel vannak egymáshoz. 
Mar pedig mindaddig, míg két dolog csak közel van 
egymáshoz, habar az elgondolhatlanságig közel is; ad-
dig e g y g y é nem lehetnek, az a közelség kizárja az 
egygyé lehetést. 

Mint a föntebbi hasonlatával, épen úgy jár Vas-
váry ur azon idézetével, melyet Ballagi úr dogmatiká-
jából merít. Ugyanis azt mondja, hogy Ballagi úr sze-
rint ,a keresztség külső ereje és foganatja abban áll, 
hogy altala — szintúgy, mint az ótestamentomban a 
köriilmetélkedés által — beiktattatunk a hivők társa-
ságaba," azután a keresztelési anyakönyvről pedig 
azt mondja, hogy az, a keresztség által, a hivők tár-
saságába felvetteknek nyilvántartása szempontjából ve-
zetett egyházi jegyzőkönyv. Igen helyesen, én is így 
tudom ezeket s eszem ágában sincs kétségbevonni. De 
hát azt tessék az idézett szavakból kimutatni, hogy hol 
mondja Ballagi úr azt, hogy a keresztség által a hivők 
társaságába való beiktatás, és az az által oda beiktatot-
tak nyilvántartása szempontjából vezetett egyházi jegy-
zőkönyv, vagyis rövidebben, a keresztelés és a matri-
cula annyira egy és ugyanaz, hogy őket egymástól el-
gondolni nem lehet ? En megvallom, ezt az idézetből 
kiolvasni képes nem vagyok, hanem épen ennek az 
ellenkezőjét. Azért tehát még is van a keresztelés és 
anyakönyvezés között annyi kiílömbség, hogy őket egy-
mástól elgondolni lehet. 

I larmadik állitásat a katona-világból merített ha-
sonlattal támogatja Vasváry úr, melyben a hadsereg 
allomanyaba való felvétetést és az oda felvetteknek az 
ezred anyakönyvébe, nyilvántartás szempontjából való 
bejegyeztetését veszi annyira egynek, hogy őket egy-
mástól elgondolni nem lehet. Ez is méltán sorakozik a 
fóntebbiekkel egy glédaba. Mert én ugy merészlem sej-
teni, hogy a katona a hadsereg kötelékébe az eskü 
letétele által lépett be, és miután ez megtörtént, csak 
azután iktattathatik be az ezred anyakönyvébe, hogy 
evidenciában tartathassék hovatartozandósaga. Már pe-
dig a katonai esküt és az ezred anyukönyvébe való be-

jegyeztetést lehet egymástól külön gondolni, a mennyi-
ben külön helyen és időben történik. A miképen pedig 
ezeket külön lehet egymástól gondolni, azonképen lehet 
a keresztelést és anyakönyvezést is ! 

De végre is, hogy a sok hasonlatból valahara ki-
fogyjunk, miért ne lehetne a keresztséget és anyaköny-
vezést egymástól elgondolni, midőn tudjuk, hogy volt 
idő, midőn ezek nemcsak gondolatban, hanem a való-
ságban, a gyakorlatban is, nagyon, de nagyon messze 
állottak egymástól, a mennyiben már a keresztség réges 
régen divatban volt akkor, mikor még az anyakönyveknek 
hirök, hamvok sem volt, és jó hosszú idő folyt el 
addig, mig a hivők tarsaságának eszébe jutott, hogy a 
keresztelés altal társaságukba beiktatottakról, nyilván-
tartás szempontjából egyházi jegyzőkönyvet vezessenek. 
Pedig hiszen ha a keresztelés és anyakönyvezés annyira 
identikusok volnának egymással, hogy őket egymástól 
még csak el sem lehetne gondolni: kétségtelen, hogy 
akkor a kereszteléssel együtt az anyakönyveknek is 
meg kellett volna egyszerre születni, s ez esetben talan 
még azon reménynyel is kecsegtethetnénk magunkat, 
hogy sikerülne azon háromezer hívőnek matriculajat is 
felfedezhetni, a kik a legelső Pünköst alkalmával meg-
keresztelkedének, a mi bizonyara megbecsülhetlen ok-
mány volna a ker. egyház történelmében. 

De mivel ez nem úgy történt, mivel az anyaköny-
vek későbbi korból veszik származásukat, mint maga a 
keresztelés : ez azt hiszem eléggé igazolja, hogy a kettő 
között van valami külömbség, legalabb annyi, hogy 
őket egymástól elgondolni lehet. 

Ezek után térjünk át azon észrevételére, melyet 
a bizonyítvány nélkül megkeresztelt gyermek anyaköny-
vezésére tesz. Annak helyességét nem tagadhatom meg. 
Ugy igazán fából csinált vaskarika lenne az anyakönyv 
s az 1878. V. t. c. 391. §-ában rejlő fenyegetés még 
álmaimban is méltán rettegtetne. 

Ámde kérem figyelembe venni azt, hogy az eske-
tési bizonyítvány nélkül keresztelünk ; és igy csak azokat 
az adatokat vezethetjük anyakönyvbe akkor, melyekről 
közvetlen tudomásunk van, és ha ezeket bevezettük; ugy-
hiszem azokért minden körülmények között elvállalhatjuk 
a felelősséget. Midőn azonban ezeket bevezettük, azt 
látjuk, hogy két rovat, a szülők rovata és a gyermek 
törvényes vagy törvénytelen származását kitüntető ro-
vat nincs betöltve, nincs pedig azért, mert erről közvet-
len tudomásunk nem lehet, a hozzá szükséges közhitelű 
okiratot pedig még eddig megszerezni nem sikerült. 
Már most ezt latva, és tudva azt, hogy az anyakönyv 
minden adatának nem csak hitelességeért, hanem egy-
szersmind teljességéért is szigorú felelősséggel tartozunk, 
és tudva, hogy az 1878-iki t. c. 391 §-ában foglalt fe-

I nyegetésnek Damokles kardja örökösen fejünk fölött függ : 
az következik-e ebből, hogy anyakönyvünknek e tudván 

! tudott hiányát úgy hagyjuk örökre, s e tettünkért a 
rank háramló felelőséget s a büntető törvénykönyv 
idézett § ának súlyát teljes szigorával nyakunkra zúdit-
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suk ?! Bizonyára nem, hanem az, hogy azt a hiányt, 
melynek okozói mi legtávolabbról sem vagyunk — a 
lehető legrövidebb idő alatt helyre pótoljuk, hogy anya-
könyvünket mind a hitelesség, mind a teljesség tekinte-
tében megtámadhatlanná és kifogásolhatatlanná tegyük, 
s érte a felelősséget minden pillanatban a legnyugodtabb 
lelkiismerettel elvállalhassuk. És ezt én olyannyira a jó-
zan észből és az anyakönyvek vezetéséből származó 
felelősségből önként és természetesen folyó kötelességnek 
tudom, hogy ennek elmondását teljesen fölölegesnek tartot-
tam. De hogy nem fölösleges, azt Vasváry űr észrevétele 
kétségtelenné tette előttem, miért újból elösmerésemet 
nyilváníthatom. 

Minthogy pedig a vallásügyi minister ur ösmere-
tes rendeletében nem foglaltatik benne az, hogy ama 
bizonyitványt a keresztelés végrehajtása előtt kell bekö-
vetelni, hanem csak annyi, hogy be kell követelni, azért 
hogy a gyermekek származásának törvényes, vagy tör-
vénytelen volta az anyakönyvbe bejegyezhető legyen, 
nem vélek mulasztást követni el, ha én azt a kereszte-
lés után követelem be, de azért anyakönyvem teljességét 
és hitelességét épen ugy megőrzöm, mint Vasváry ur ! 

Ez a csekély külömbség van eljárásunk között, j 
hogy én keresztelek bizonyítvány nélkül, Vasváry ur 
pedig nem. En lágymeleg vagyok, mint Vasváry ur 
mondja, ön pedig láng meleg. Az én lágymeleg ter-
mészetem nem engedi meg azt, hogy egy hivatalomból 
folyó kötelességem teljesítését, bármi szin alatt is meg-
tagadjam azoktól, kik iránt erre kötelezve vagyok, nem 
engedi meg azt, hogy az elkeseredett apa, elkeseredé-
sében egy más felekezet lelkészéhez forduljon annak 
teljesítése végett, mit én vagyok nem csak jogosítva, 
de kötelezve is teljesíteni, sőt az ily eshetőségnek meg-
lehetőségét is kizárni törekszem, a mennyire erőm és 
tehetségemtől telik. Vasváry ur lángmelegsége mindezt 
megengedi és ez eljárásunk közt a külömbség. 

Az én lágymelegségem mégis, mindennek dacára 
is nem volt képes mindez időig, az ön lángmelegségé-
től hasonló lángot kapni. 

Tömöskezi Sándor. 

Emlékezetes nap a batizfalvi egyház 
életéből. 

Múlt hó 27-én emlékezetes nap derült a batizfalvi 
ág. hitv. ev. artikuláris egyházra. Dr. Szontágh Miklós 
egyház felügyelő úr tátraaljai esperességi felügyelővé 
lett egyhangú megválasztatása következtében, egyhá-
zunk kebelében viselt felügyelői tisztét letevén: annak 
méltó utódjáról való gondoskodás elodázhatlan köteles-
ségünkké lett. 

Nov. 27-én e végre egyházi közgyűlés tartatott. 
Itt olvastatott fel Dr. Szontágh Miklós úr Bécsben 

kelt leköszönő levele, melynek tartalmát osztatlan figye-
lemmel hallgattuk meg. 

Az egyház és a haza érdekeit óvó és előmozdító 
egyháztagok részéről nagy tetszésben részesült a levél-

nek így hangzó záradéka: , A batizfalvi egyházfelü-
gyelői tisztemet azonban csak oly feltétellel teszem le, 
ha az, az egyházra és a magyar nemzetiségre artalmas 
egyéniséggel nem töltetik be* ! 

A közgyűlés a búcsúzó felügyelőnek az egyházi 
ügyek két évi intézéseért — nemcsak jegyzőkönyileg, 
de levélileg is köszönetet tolmácsolni elrendelvén, — 
új egyházfelügyelő választásához látott. 

Tekintettel a gyűlésben felolvasott levél zaradékara, 
a megürült egyház felügyelői tisztségre, az anya és 
összes leány egyházai által egyhangúlag Máriássy Ala-
dár, országos képviselő úr választatott meg. 

Nagy számú küldöttség élén az egyház egyhangú 
bizalmát és kérelmét e sorok írója tolmácsolta. Remé-
nyünkben, e tisztség elvállalásai illetőleg nem csalód-
tunk ! Mert fennevezett Uraság nagyra becsülvén az 
egyház bizalmát és a kitüntetést, a batizfalvi egyház-
íelügyelőséget készséggel elfogadta, s megigérte : hogy 
az egyház és a haza érdekében tehetségeihez képest 
munkálkodni, azok javát és felvirágzását elősegíteni s 
szivén hordani soha meg nem szűnik. 

Hogy pedig azon nap, mely új egyházfelügyelő 
urunknak — sajat szavai szerint, elfelejthetlen leend, 
az egyháznak is emlékezetes maradjon : boldog emléke-
zetű ősei által épített templomunk javara 100 forintot 
szives volt adományozni és azonnal kifizetni. 

Az adakozónak nagylélkű adományáért legyen ki-
fejezve köszönetünk e lap hasábjain is. 

E követésre méltó példa pedig buzdítson sokakat 
hasonló nemes áldozatokra, hogy legyen minél többször 
alkalmunk meggyőződni arról, miszerént: „Potentes 
potenter agunt* . . . . 

Bartal Andor, 
batizfalvi ev. lelkész. 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

Irland jövője. 
Azon kérdések között, melyek jelenleg az európai 

kormányokat foglalkoztatják, talán egyet sem lehet oly 
nehezen megoldani, mint Angliának az irlandit. Az 
eddig alkalmazott kísérletek nagyon kevés eredményre 
vezettek s valószínűleg csak akkor és az által fog az 
teljesen rendbe jönni, ha majd egész Irland protestáns 
tartománynyá alakul át. Ez nem felekezeti részrehajlás ; 
nem jégre épített feltevés ; hanem a kézzel fogható té-
nyek szigorú logikája. 

A népesség évről-évre fogy Irlandban; de a fo-
gyás a protestantismus hódítását, térfoglalását mutatja; 
a kiköltözők óriási többségét a katholicismus szolgál-
tatja. 

Irland népessége 1841-ben 8.196,000 lélekből ál-
lot t ; 1871-ben 5.402,0005 ma már csak : 5.159,000; az 
az csaknem egy negyed millióval fogyott az utóbbi év-



tizedben. Ebből 190,000 katholikus. 1834 óta elvesz-
tettek két és fél millió t ago t ; a protestánsok csak 
370,000-et. 

Jelenleg Irlandban van : 
3.951,000 katholikus 
1.178,000 protestáns 

450 zsidó. 
P"eltünő a zsidók csekély száma. Lengyel-, Cseh-, 

Magyar-, Német-, Oroszországok ajándékozhatnának egy 
rakást. 

A Londonderry grófságban 173,245 lakos között 
csak három zsidó van ; a Monaghami grófságban 106,587 
között csak egy ; az egész Fermanagh grófságban egyet-
len egy sincs. 

A népesség fogyását a kiköltözés idézi elő. 1871-től 
1881 -ig 622,000 költözött k i ; ha ez nem történik, sza-
porulat mutatkoznék. 

A nemzet felvilágosult és jómódú részét az észa 
kon lakó népesség képezi. Itt minden magasabb keres 
kedelem, keresetmód, nagyobb haszonbérlet a protes 
tansok kezében van. Az egész vidék virágzó állapoto 
tüntet fel, sajatságos ellentétül a sziget többi részeivel 
De azért nincs átalános jólét, mert minden városban 
van egy katholikus városrész, mely szegény és szeny-
nyes. P'alukon itt-ott, mint nyugoton látható, — fold-
kunyhókban laknak ; ugy tűnnek itt fel, mint egy csi-
nos képen a szennyfoltok. 

A protestáns nép munkás, takarékos, becsületes. 
Vizsgáljuk csak az állami fogházakban levő gonoszte-
vők lajstromát. 

A Downi, Antrimi, Londonderryi és Armaghi 
grófságokban lakó népesség közül: 

100,000 katholikus közül IOO fogoly 
100,000 episkopalis közül 67 „ 
100,000 presbyteri közül 21 „ 

vagy is : 
I fogoly esik 999 katholikusra 
1 » , 1490 episkopalisra 
1 » » 4793 presbyterire. 

Tehát a presbyteriek, — kiknek vallasi meggyő-
ződése, ha nem egészen, de legjobban hasonlít a kal-
vinéhoz — csaknem ötször kevesebb aranyban vannak 
a börtönökben a katholikusoknál, . . . kiabálja hát még 
ma is valaki: , I t t a protestantizmus . . . itt az 
ellenség.* 

A legnagyobb város északon Belfast. Ha az em-
ber az itteni élénk sürgést forgást latja, szinte Liver-
poolban vagy valamely angol kikötőben képzeli magát. 
A belfasti vámnál augusztus első hetében 587,500 frt 
a Jó jött be. Lakosainak száma 207,600; tiz év alatt 
33,ooo-rel szaporodott. Számos selyem-, kötél-, szappan-, 
vasöntő-gyar van benne. Ugy szintén nagyon sok hajó-
gyar, melyek közül egyik 4.000 munkást foglalkoztat, 
s a glasgowi után a világon legnagyobb. A hajó-gyár-
ban dolgozó munkasok csaknem mind protestánsok. Na-
gyobb részint a mult század végén alakult .Orangemen* 

egylethez soroznak, melynek ezer meg ezer tagja van 
Irlandban, Angliaban, Canadaban, s a többi angol 
gyarmatokban; mai célja a katholicizmus legyőzése, 
kiszoritasa ; mig alakulásakor csak az volt, hogy a pro-
testánsokat és javaikat védelmezzék a katholikusok, 
gyakran még éjszakai erőszakos megtámadásaik ellen. 
Eppur si muove. 

Az egylet szabalyai többek között tiltják a katho-
likussali házassagot. 

E szerint tehát egyrészről a katholikusok kiköltöz-
nek, a protestánsok maradnak ; más részről a protes-
táns népség munkásabb, jobb módú a katholikusnal; 
miknek természetes következménye leend, hogy az 
idővel legyőzi, fölemészti, kiküszöböli ezt s Irland egé-
szen protestáns tartománynya változik. 

Csak ekkor fog alapjaban megszűnni az irlandi 
kérdés ; a minthogy ez most sincs a protestáns északon. 

A Renaissance után 
Hetesy Víctor. 

lelkész. 

I R O D A L O M . 
A sárospataki ref. főiskolai énekkar-bizottsága 

nyilvános pályázatot hirdet egy, az énekkar százéves 
jubileumára irt óda készítésére, mely az ünnepélyen lesz 
elszavalandó. Jutalma négy arany. Pályázók csak az 
énekkar volt és jelenlegi tagjai lehetnek. A pályamű 
idegen kézzel irva, a szerző nevét és lakását rejtő jeli-
gés levelkével ellátva, 1882 ápril. elsejéig az énekkar 
elnökéhez (Hallgató Jánoshoz) beküldendő. 

Értesítés. Van szerencsém tisztelettel értesíteni 
mindazokat, a kik „Templomi Szószék® című munkám 
Il-ik füzetére már előfizettek, vagy netán még előfi-
zetni akarnának, hogy jelzett művem már nem sokára 
elhagyja a sajtót, — s január havában okvetlenül meg-
küldetik a t. előfizetőknek. Azoknak, kik az előfizetési 
dijat (1 frt 20 kr.) hozzám e'küldik: a mű, szállítási 
díjmentesen, keresztkötésben fog kézbesíttetni. Karczag 
1881. dec. 4. Madarász Imre, ref lelkész s e. m. 
tanácsbiró. 

A budapesti unitárius anyaegyház megalapitási 
ünnepe. ^Bpest, Rudnyánszky A. könyv. Ára 20 kr. 
a papság megalapítására. — Tartalmas füzet, melyben 
a f. évi oct. 2-ikán a bpesti első rendes unit. isteni tisz-
telet alkalmával elmondott imák és beszédek foglaltatnak. 
A füzet élén foglal helyet Derzsi Károly bpesti unit. leik. 
hangulatteljes, emelkedett imája és Jerem. 1. 4—9 alap-
ján mondott beszéde. Szépen bizonyítja benne, hogy az 
Isten fogalma világ kezdete óta mindig s mindenütt meg. 
volt, csakhogy különböző alakban. A vallások történelme 
tulajdonkép az Isten történelme az emberiségben s épen 
ezért örök és változhatatlan. Derzsi beszédét nyomban 
követi Ferencz József unit. püspök üdvözlő beiktató be-
széde. Fejtegeti a bpesti gyülekezet alakulásának fon-



tosságát, szeretetre inti a híveket, éleselraűen cáfolja 
azok állítását, kik a sok vallásfelekezet létezését káros-
nak nyilvánítják, s a jó iránti bizalomra lelkesen ser-
kenti az új gyülekezet tagjait. Végül Albert János tor-
dai unit. lelkész urvacsorai beszéde, s murányi Farkas 
Sándor ünnepi költeménye gazdagítja még e mindössze 
34 lapra terjedő füzet tartalmát. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. A kecskeméti ref. egyháztanács 

m. hó 27-én tartott ülésében, a jogakadémiánal meg-
ürült statisztikai tanszékre, az akadémiai tanács előter-
jesztése folytán dr. Szigethy Lehelt választá meg. — 
Görömbei Péter nagykállói ref. lelkész, ki megyéje tár-
sadalmi viszonyain eddig is sokat lendített, a Szabolcs-
megyei Közlönybe irt vezércikkében indítványozza, hogy 
„Szabolcsmegyei régészeti és müvelődéstörténelmi egy-
let4 alakittassék. E tárgyban részletes programmal lép 
föl, mely ha elfogadtatnék, bizonyára nagy hasznát látná 
a hazai művelődés. — Dr. Csiky Gergely csanádegyház-
megyei kath. pap és első rendű magyar szépirodalmi 
iró, közelébb az ág. ev. egyház kebelébe tér át. — A 
kecskeméti ref. jogakadémiai ifjúság Csilléry Benő igaz-
gató fölhívása folytán, jogi önképzőkört alakított, mely-
ben elnökké Csidyok Béla, titkárrá Ilajagos Béla, pénz-
tárnokká Mocsáry Géza, ellenőrré Zsigmond Kálmán, 
jegyzővé Bagi László, könyvtárnokká Mészáros Ferenc 
választatott. 

* Roppant izgatottságot keltett Hollandiában, a 
kálvinizmus classicus földjén, a következő eset. Dr. Heys 
Hartog van Zouteveen, kit az asseni városi tanács tag-
jául választottak, vonakodott az esküt letenni, mert — 
mint mondá — ugy sem hisz az istenben. E vonakodás 
következtében nem engedték, hogy hivatalát elfoglalja. 
Az igazságügyminisztert e nagy felháborodást ébresztett 
eset miatt most interpellálták a képviselőházban. A mi-
niszter az eskületétel mellett nyilatkozott s beszédében 
ezeket mondotta: „Az állam világi, de nem istentagadó. 
Istentelen társadalomban nincs tudomány , nem lehet 
művészet, lelkesedés, nem lehet eszmény, sem jog ; mert 
a jog elválaszthatlan a vallástól, vallás nélkül nincs jog.® 
A hollandok békés országában mindenfelé nagy az inge-
rültség, meetingeket tartanak, nagy beszédeket monda-
nak és ujabb interpellátiót fognak intézni a minisz-
terhez. 

A D A K O Z Á S O K . 
A rimaszombati egyesült prot. gymnázium alap-

tőkéjének gyarapítása-, illetve a gymnázium kiegészíté-
sére befolyt ujabb adományok. (2-dik közlés.) Zámolyi 

ref. egyház 1 frt, pesti első hazai takarékpénztár-egye-
sület 50 frt, debreceni ref. egyház 10 frt, margittai ref. 
egyház I frt 1 5 kr., Krausz Adolf Rimaszombatban 2 frt, 
losonci takarékpénztár 30 frt, Kunczt János 2 frt, rév-
komáromi ref. egyház 2 frt, Ragályi György 10 frt. 
N. Rőcze városának gyűjtő ivén: a város 20 frt, Ku-
binyi P.-né 20 kr., Ferdinandy L.-né 20 kr., Bartóffy Ist-
vánné 20 kr., Hlavács S. 1 frt, Adriányi K. 20 kr., dr. 
Terray Lajos 5 frt, Gacko P. I frt, Holen E. frt, Nagy-
rőcei bölcs, segély-egylet 1 frt, Stefancsok K. 1 frt, 
Tóth A. 1 frt, Pour E. 20 kr., Greiner Adél 20 kr., 
Heincz Fr. 1 ír t ; Kassai ev. magyar-német egyház 5 frt. 
Rimaszombatban : Tibely Zsigmond 5 frt, Trubint L. 
1 frt, Kovács J. 2 frt, Horváth János 20 frt, Piskalszky 
Endréné 5 frt, Belicky V. 3 éven át 2 frtjával 6 frt, 
Hánrich L. 3 éven at 4 frtjával 12 frt, 3 éven át 1 
frtjaval 3 frt, Zachar G. 10 éven át 5 frtjával 50 frt, 
Liszka József 5 frt, Gömöri E. 5 frt, Bródy B. 5 frt, 
Dickmann H. 5 frt, Gán János 5 frt, G. Kovács F. 
5 frt, Ádám M. 10 frt, Birnstingel E. 3 frt, Landau 
A. 3 frt, Borsos J. 1 frt, Rátvay G. 5 frt, Rásky 
Bertalan 100 frt, özv. Cikora Istvánné 1 frt, Hevessy 
Bertalan 5 frt, özv. Zwicker O.-né 2 frt, Győry L. 1 
frt, Bikky J. I frt, Tóth J. 50 kr., Kovács Zs. 5 frt, 
Simkó F. 3 éven át 5 frtjaval 15 frt, Henyei K. 5 
éven át 5 frtjaval 25 frt, Hermán Irén 6 éven at 3 
frtjával 18 frt, Zehery F. 3 éven át 4 frtjával 12 frt, 
Széplaky P. 3 frt. Összesen 514 frt 85 kr. Az előző 
adományokkal együtt 677 frt 25 kr. Fogadjak a szíves 
adakozók az iskola hálás köszönetét. Rimaszombat, 1881. 
október 25-én. Az igazgatóság. 

A tiszáninneni helv. hitv. egyházkerület Miskol-
con levő felsőbb leánynövelő intézete alapjára ujabban 
következő adományok érkeztek : Rock Gyula ivén ő maga 
2 frt, Kiszszely Miklós 1 frt, Leszih Barna ívén ő maga 
10 frt, Jankó Ferenc mező-keresztesi lelkész ívén ő maga 
5 frt, Lengyel Lajos ívén ő maga 1 frt, Revicky Irén 
5 frt, Kócsy János 1 frt, Özv. Kovács Gáborné ívén 
5 frt, Apostol Pal ívén Apostol Pálné 5 frt, Apostol 
Ida 5 frt, Ráckevy István 2 frt, Sáfrán Mihály visnyói 
ref. lelkész ívén 5 frt, F"arkas István alapítványa b. e. 
neje emlékére 50 frt, Szarka János ívén ő maga 2 frt, 
itj. Fischer Lajos 2 frt, özv. Tóth Pálné 1 frt, özv. Kóta 
Józsefné 1 frt, Rác Benjámin 2 frt, Szombathy Teréz 
1 frt, Vendégi Gábor alapítványa (Gagy-Bátor) 50 frt 
Mező-csáthi ref. egyház alapítványa 200 frt, Horváth 
Lajos országgyűlési képviselő ívén 20 frt, Bazsó Berta-
lan ívén ő maga 10 frt, Báró Luzsinszky Félix 1 frt, 
Bizony Ákos egyházkerületi ügyész ívén 10 frt 50 kr., 
Tóth Menyhért kápolnai ref. lelkész évenként 1 frt, 
Recho János ref. segédlelkész évenként 2 frt, Hézser 
Endre ref. lelkész Palkonyáról 3 frt, Soltész N. Albert 
ívén ő maga 5 frt. Egyszer-mindenkorra ajánlottak: A 
laki egyház alapítványa (F.-Borsod) 50 frt, A felső-nyá-
rádi egyház alapítványa 50 frt, Debreceny Gábor espe-
res 10 frt, A dövényi leányegyház (F.-Borsod, Nyárád 



filiája) 30 frt, A radistyáni egyház és lelkész 10 frt, A 
rudóbányai egyház 25 frt, A szuhogyi egyház 15 frt 
A visnyói egyház 15 frt, Az edelényi egyház 4 frt, A 
kondói egyház 5 frt, Parasznyai egyház 5 frt, Damaki 
egyház 1 frt, A harkányi (Zemplén) egyház 10 frt, A legyes-
bényei egyház (Zemplén) 10 frt, Nagygéresi egyház 10 frt, 
Örösi egyház 10 frt, Petrahó 15 frt, N.-Rozvány 3 frt. Tal-
lya 25 frt, Tisza-Lúcz 10 frt, Palkonya 1 frt, Berecki 1 frt. 
Bizonyos időre ajánlottak : A szentpéteri egyház 5 évig 6 
frt, A boldvai egyház 10 évig 6 frt, A borsodi egyház 
10 évig 2 frt, A vámosi egyház 10 évig 5 frt, A bá-
bonyi egyház 5 évig 2 frt. A szalonnai egyház 5 évig 
1 frt 50., A kápolnai egyház 10 évig 1 frt, A barcai 
egyház 5 évig 1 frt, A martonyi egyház 5 évig 1 frt, 
A vadnai egyház 3 évig 1 frt, A kesznyéteni egyház 
8 évi 50 frt, Liszka 10 évig 2 frt, Mád 10 évig 2 frt, 
S Hidvég 4 évig 5 frt. Évenként ajánlottak a következő 
egyházak: A bánhorváti egyház 5 frt 38 kr., Hangács 
5 frt, Nyomár 3 frt, Disznós-Horváth 4 frt, Balajt 2 
frt, Nyekéseny 2 frt, Szendrő-Lád 2 frt, a lelkészszel 
együtt. Tardona 2 frt, Kazinc 3 frt, Lád-Besenyő 1 frt, 
Bánfalu 1 frt, Meszes-Abod 60 kr., Ivánka 2 frt, Tár-
kány 3 frt, Erdőbénye 3 frt. Hernád-Németi 3 frt Szada 
5 frt, Tolcsva 5 frt, Szentes 3 frt, Karád, Vámosfalu 
Vajdácska 2—2 frt, Láca 3 frt, Királyhelmecz 2 frt, 
Bacska Lelesz 1 frt 50 kr., Baj 1 frt, Bodrog-keresztúr 
I frt, Berzéte 1 frt 40 kr., Olaszi 1 frt, Erdő-Horváth 
1 frt, Ózd 1 frt, Pthrügy I frt, Ricse 1 frt 15 kr , Sem-

lyén I frt, Szerencs I frt. Szomotor 1 frt 50 kr., Takta-
Kenéz 1 frt, Luka Monok 5 0 - 5 0 kr. Összesen 1100 
frt 60 kr. Ezen összeg a legutóbb nyugtázott összeg-
hez adatván, az eddigi gyűjtés eredménye 4257 frt 84 
kr. Vagy ha a felső-borsodi és alsó-zempléni egyes 
egyházak évenkinti folytonos ajanlatait úgy tekinhetjük, 
mint megfelelő tőkének 6%-ét, akkor ezen tőke 1467 
frt 16 és fél krajcár. Igy a begyült és ajánlott tőke 
összeg 5636 frt 97 és fél kr., Miskolc, 18S1. octóber 6. 
Bakos Antal, egyházker. pénztárnok. 

Kajászószentpéteri ref. egyház részére iskolaépi-
tési segélyül Nagys. Dréher Antal, kajászószentpéteri 
földbirtokos úr, 300 forintot adományozni kegyeskedett, 
s egyúttal azon becses Ígéretet tette , hogy ezentúl 
évente 40 frtot fog egyházunknak, iskolafentartás ci-
mén, adományozni. Midőn egy kath. földes úr, a neve-
lésügy elébb vitelén igy munkál, azt hiszem : a gazdag-
ságnak legnagyobb fényt kölcsönző, humanitási célokért 
dobogó nemes szivűségének adja tanúját s megérdemli, 
hogy az ilyen szép tettet ne csak egyházközségünk 
tudja, de a nagy közönségnek is tudomására juttattassék 
az ható példa gyanánt s midőn én ezt teszem, ugyan-
akkor a nyilvánosság terén is, kötelességemnek isme-
rem Ngos Dréher Antal úr e szép tetteiért, a leg-
hálásabb szivből jövő köszönetünknek kifejezést adni. 
A kajászószentpéteri reform, val. egyház presbyteriuma 
nevében Pap Lajos, reform, lelkész. 

(A Franklin-társulat 
m a g y a r irodalmi intézet k i a d á s á b a n Budap e s t e n (egyetem-utca 4-dik szám) meg je l en t és minden 

k ö n y v á r u s n á l k a p h a t ó : 

Protestáns ULj képes naptár 
1882-dik évre. 

Sze rkesz t e t t e D Ú Z S S Á N D O R t a n á r 

XXVIII. évfolyam. 
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P Á L Y Á Z A T 
népiskola.! Iszézi és Tz-ezérl^ön^^elk: l^észitésére. 

A tiszántúli reformált egyházkerület népiskolai tanügyi bizottsága pályázatot hirdet a következő 
népiskolai kézi és vezérkönyvekre: 

I. A vallástanitásra készíttessék. 
1. Kézikönyv a 3. s 4-ik osztályok számára 5 nyomott ivnyi terjedelemmel. 
2. Hit és erkölcstani kézikönyv az 5-ik osztály számára 4 — 5 nyomott ivnyi terjedelemmel. 
3. Egyháztörténelmi kézikönyv a ó-ik osztály számára 5 — 6 nyomott ivnyi terjedelemben. 
4. Vallástanitási vezérkönyv a 4. alsó osztály tananyagára 8 —10 nyomott ivnyi terjedelemben. 
5. Vallástanitási vezérkönyv az 5 - ik osztály tananyagára, minek terjedelme 4—5 nyomott iv legyen. 

II. A magyarnyelv tanítására nézve. 
1. Az I. és Il-ik osztályok tanítóinak beszéd- s értelem-gyakorlatok tanítására vezérkönyv 10 nyomott 

ivnyi terjedelemben. 
2. Abc-e s elemi olvasókönyv 3, 
3. Ahoz vezérkönyv 5—6 nyomott ivnyi terjedelemben. 
4. Olvasókönyv a 2. 3, s 4-ik osztályok számára külön-külön 5, 8, és 10 nyomott ivnyi terjedelemmel. 
5. Olvasókönyv az 5. és 6-ik osztályok számára együtt 15 — 20 nyomott ivnyi terjedelemben. 
6. Nyelvtani s fogalmazási tanítást tartalmazó vezérkönyv legfeljebb 20 nyomott ivnyi terjedelemben. 

I I I . A mennyiségtan tanítására. 
1. Számtani s mértani vezérkönyv együtt 13—15 nyomott ivnyi terjedelemben. 

IYT. A földrajz tanítására. 
1. Vezérkönyv minden osztály tananyagára nézve egy darabban, terjedelme 8—10 nyomott iv legyen. 
2. Kézikönyv a 4-ik osztály számára 4, 
3. Kézikönyv az 5. és 6-ik osztályok számára, együtt 6 nyomott ivnyi terjedelemben. 

V. Történelem tanítására. 
1. Kézikönyv a 3. s 4-ik osztályok számára együtt 4—5. 
2. Kézikönyv az 5-ik osztály számára 4—5 nyomott ivnyi terjedelemben. 

VI. Természettudományokra nézve, 
1. Olvasó- illetőleg kézikönyv a C tantervhez 4 nyomott ivnyi terjedelemben. 
2. Vezérkönyv a természetrajz tanítására, minek terjedelme . 10—12 nyomott iv legyen. 
3. Természettan tanítására vezérkönyv 10 nyomott ivnyi terjedelemben. 

VII. Énektanításra. 
1. Vezérkönyv 10 nyomott ivnyi terjedelemben. 

VII I . Rajztanitásra. 
1. Vezérkönyv 10 nyomott ivnyi terjedelemben. 

IX. Testgyakorlatra és 
X. Munkatanitásra vezérkönyv 

a szükséges ábrákon kivül 4—5 ivnyi terjedelemmel. 
U g y a v e z é r - m i n t a k é z i k ö n y v e k a z 1 8 7 8 - i k é v b e n m e g e r ő s í t e t t s k i n y o m a t o t t e g y h á z k e r ü l e t i n é p i s k o l a i t a n t e r v e k k ö z ü l a z A 

t a n t e r v h e z k é s z i t e n d ő k , k i v é v e a t e r m é s z e t r a j z i o l v a s ó k ö n y v e t , m i t a C t a n t e r v h e z k e l l k é s z í t e n i . S z ü k s é g a z o n b a n a v e z é r k ö n y v e k b e n r é s z l e t e -
s e n k i j e l ö l n i , h o g y a t a n a n y a g b ó l m e n n y i t a r t o z i k a B , m e n n y i a C t a n t e r v h e z . E t a n t e r v e k a n é p i s k o l a i t a n ü g y i b i z o t t s á g n a k a f ő t . e g y h á z k e -
r ü l e t h e z f e l t e r j e s z t e t t s a t t ó l e l f o g a d o t t s az 1 8 8 0 - i k é v b e n n y o m t a t á s b a n is m e g j e l e n t j a v a s l a t a i v a l e g y ü t t D e b r e c e n b ő l k ö n y v á r u s i u t o n m e g s z e -
r e z h e t ő k . A t a n t e r v e k s a m a j a v a s l a t o k b a n f o g l a l t a l a p e l v e k l e s z n e k s z a b á l y o z ó k a p á l y a m ü v e k m e g b i r á l á s á n á l . 

A z e l f o g a d o t t k ö n y v e k a z e g y h á z k e r ü l e t t u l a j d o n á v á l e s z n e k s az o l v a s ó é s k é z i k ö n y v e k s z e r z ő i k i s n y o l c a d r é t b e n r i t k í t o t t g a r -
m o n d d a l s z á m í t v a , b á r m i n ő b e t ű k k e l n y o m a t n a k is m ü v e i k , í v e n k é n t az i - s ő k i a d á s k o r ö t e z e r p é l d á n y i g 2 5 f r t t a l , h a a n y o m t a t á s e z e n f e l ü l 
e s z k ö z ö l t e t i k , m i n d e n e z e r t ő l a k é s ő b b i á t n é z e t t v a g y j a v í t o t t k i a d á s o k n a l is i s m é t ö t e z e r , t e h á t ö s s z e s e n t í z e z e r p é l d á n y i g 5 f r t t a l d i j a z t a t n a k . 
T í z e z e r p é l d á n y o n f e l ü l a d í j a z á s m e g s z ű n i k . A v e z é r k ö n y v e k s z e r z ő i p e d i g r e n d e s n y o l c a d r é t b e n , r i t k í t o t t g a r m o n d d a l n y o m o t t i v é é r t e g y s z e r 
m i n d e n k o r r a 3 5 f r t t a l j u t a l m a z t a t n a k . 

N e m z á r a t n a k k i a p á l y á z a t b ó l a m á r k i n y o m o t t k é z i é s v e z é r k ö n y v e k s e m , s e l f o g a d t a t á s e s e t é b e n e z e k s z e r z ő i , h a e g y s z e r s m i n d 
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Dr. Ballagi Mór. 

Aequivalens adó. 
Egyik minapi cikkemben, a > Modern üldözé-

sek* ciműben azt mondtam, hogy egyházainkat 
keservesen megadóztat ják. Ennek illusztrálására 
szolgáljon jelen kis közleményem. 

Tudva van, hogy protestáns egyházainkban 
nagyon gyéren vannak az úgynevezett alapítvá-
nyok. 1 la valaki végrendeletében megemlékezik 
is néhány forinttal ez eklézsiáról, hagyja azt nem 
alapitványképen, hanem egyszerűen isten dicső-
ségére, az egyház szükségleteire. S az egyház 
szükségleteit fedezik a hivek egyházi adó cimén; 
ha pedig az egyháznak ingatlana van, az után 
ugyan busásan kijár az országos adó. 

Ezeken kivül van még az úgynevezett aequi-
valens adó, mely annak pótlása cimén szedetik, 
hogy az egyház halhatatlan testület lévén, utána 
soha senki nem örökölhet, s így százalékot se 
lizet; tehát aequivalens adó cimén beszedik a 
százalékot minden tiz évben, a mennyiben a ren-
des százaléknak egy tized része van kivetve ae-
quivalensnek. 

Ez a neme és módja az adóztatásnak a leg-
szigorúbb és legigazságtalanabb. 

Vegyük fel már most, hogy egy földmives 
örökli atyja ősi telkét, fizet egy negyed telek 
után 15 — 20 frt százalékot, s birja vagyonát 
egész életén át békében, háborítatlanul 40 — 50 
évig. 

Ugyano t t a papnak is van telek földje, 
mely mint alapítvány jő aequivalens adó alá. Az 
ötvenes évek vége felé még ezen a cimen fize-
tett legfelebb 2 frtot, ma már évenként fizet leg-
alább 10-et. Most tessék számítani. Tiz év alatt 
fizet 100 frtot, 40 év alatt 400 frtot, holott a 
rendes adót is fizette minden évben. Már most 
mily roppant nagy a különbség a rendesen örö-
költ és az alapítványnak tekintett birtok száza-
léka közöt t ! 

D e még mindez nem elég az idvességre. 
Most ujabb adótörvényt gyártot tak. Az illeték-
kiszabási hivatal a lelkészekhez iveket küld és 
követeli, hogy ezen ivekre mindenemű ingóságok, 
teritők, kelyhek, székek, szóval az egyháznak 
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minden ingóságai, 500 frtig terjedő birság terhe 
alatt leltár szerént és illő becsárban jegyeztesse-
nek be, hogy kellő szigorral megadóztathassanak. 
Már most, ha minden romlandó és veszendő in-
góságot, s az épületeket aequivalens adó alá 
veszik : némelyik egyházunkat azonnal, valameny-
nyit pedig idő folytán tönkre teszik ezen igaz-
ságtalan adóval. Ezen adók eddig is elviselhet-
lenek voltak, most pedig méltán lehet sejteni, 
hogy a túlszigorú zaklatás, vallatás csak arra 
való, hogy ezen adók is felemeltessenek. 

Sokon ment keresztül reform, egyházunk, 
mióta megalakult. Jezsuita üldözés, kuruc-, labanc-
járás, török basák kormánya stb. átvonult fölötte, 
mint nehéz förgeteg. Elszedték templomait, elker-
gették hiveit; de felütötték a szent sátort másutt, 
& ' 

kiállták a szenvedést. Aztán jött egy kis békés 
idő, újra virágoztak a hivek, mint a szép pál-
mafák. Most azonban ez a rettenetes szélcsend, 
ez az áldatlan béke megöl bennünke t ; nem 
bántanak, csak kiszivattyúznak bennünket ; nem 
kergetnek el, csak kiszívják a vérünket. Épen 
csak annyi időt engednek minden esztendőben a 
gyarapodásra, hogy legyen mit elszedni adó fe-
jében. A török világban azt mondta a basa, hogy 
^ hitvány szertartásaitok végezésére építhettek 
templomot, hanem fizettek sarcot egyszer-minden-
korra pár arany frtot<<: s punctum; most pedig 
azt mondják : ejnye de szép paplakot, iskolát, 
templomot építettetek, mégis csak szép ez a val-
lás-szabadság korszaka; hanem hát fizessetek egy 
kis adót, épen csak annyit, a mennyitől tönkre 
mentek tisztára. 

Valóban nagy különbség van a 48-adiki 
törvényhozás és a mostani szelleme között. Az 
kimondta, hogy az egyházak szükségleteiről az ál-
lam fog gondoskodni; ez pedig azt miveli, hogy 
az egyházaknak keservesen gyűjtött vagyonká-
ját elszedi adó fejében. Az igaz, hogy gondos-
kodás ez is! Eddig az államok mindenütt gon-
doskodtak a kebelökben levő egyházakról; de 
most a szabadelvűség jobbnak látja, ha gondjait 
más irányban terjeszti ki reánk. Nem mondjuk 
mi, hogy az állam ne vessen ránk adót ; hiszen 
igénybe veszszük védelmét (lám milyen szépen 
védi a vallás-egyenlőséget a pápistákkal szem-
ben ! ?) csak azt kérnénk, hogy az adóztatás 
lenne igazságos. 

Ha én, midőn itt papi hivatalba léptem, a 
papi sessióért rendes százalékot fizettem volna : nem 
követeltek volna többet 20 — 25 frtnál; 13 éve 
fizetem a helyett az aequivalenst s már fizettem 
vagy 140 frtot, s még ha isten életemnek ked-
vezne, fizethetnék vagy 30 évig és kellene fizet-
nem egy szép kis tőkét, a milyet nem is min-
den pap hágy családjára. 

Az állam közegeinek — különösen pedig 
a jegyzőknek — egy idő óta túlságos nagy gond-
juk van a mi ref. egyházunk vagyoni állására. 
Ezen gondoskodás folytán adónk nagyon arányta-
lanul szaporodik. Folyvást fejnek, nyirnak bennün-
ket. S az állam adóhivatalait kapacitálni nem le-
het. A mi adót egyszer ránk vetnek, azt behajt-
ják, ha törik, ha szakad. Nagyon kívánatos lenne, 
ha az illető intéző körök figyelmöket a gyülekeze-
tek efféle ügyeire is irányoznák; mert majd addig 
szervezgetik a superintendenciát, traktust, főiskolá-
kat stb., hogy mindezeknek az alapjai: az egyes 
egyházak elenyésznek. Akkor aztán építhetnek 
majd fövényre. Nagy Ignéic, 

k ö l k e d i r e f . l e l k é s z . 

I S K O L A Ü G Y . 
Az ujabbkori theologus nevelés alapelvei. 

Nem régen volt még, midőn egy jó hirű magyar-
országi prot. theologiai intézet dékánja gyakran mon-
dogat ta : „Ex theologo omnia.* Fs akkor igaza volt. 
Valóban az azon időtájban kikerült theologusokból is-
mertünk : ministeri tanacsost, képviselőt, tanító-képző 
intézeti igazgatót, képezdei rendes tanárt, gymnásiumi 
tanárt minden szakra, reáliskolai igazgatót, r. tanárt 
több szakra, nevelőt, néptanítót, orgonistát, kisdedóvót, 
postamestert, postatisztet, földes urat, jogászt, vasúti 
hivatalnokot, vasúti őrt, pénzügyi hivatalnokot és adó-
tisztet, szóval telt azokból minden, — de minden. 
Pappá tehát csak bizonyos százaléka a hittanhallgatók-
nak lett. 

Ha már most ezen tünemények okai után kuta-
tunk, azt találjuk, hogy azon kivül, a mi minden szak-
képzés mellett is előfordulhat t. i. hogy egyik másik 
a szakiskola tanulmányainak befejezése után veszi csak 
észre, hogy ő voltaképen nem ezen pályára való, ha-
nem másra, hogy ő talán jobban boldogul ama más 
pályán mint azon, melyre eddigelé készült, — a mit az 
illető egyesek, de talán az illető pályák szempontjából 
is csak helyeselhetünk, mert hiszen a hivatással nem 
birókat más felé tereli; akkor azt találjuk, hogy főképen 
két ok volt az, a mi ezen tüneményt létre hozta, t. i. 



1) az akkori életviszonyok, melyek azt lehetővé 
tették és 

2) az akkori theologiai képzés, mely a hitjelölteket 
arra mintegy késztetni látszott. 

Ha már most legelőbb is az akkori életviszonyokat 
tekintjük, akkor meg kell vallanunk, hogy állami éle-
tünk amaz átalakulása korszakában, midőn a régiek-
elmultak s mindenek megujultak, midőn mindenfele 
hivatalok termettek majdnem naponként, midőn min-
denféle képzett magyar itjakat kerestek, hogy azokból 
azután minden pályán magyar hivatalnokokat képezze-
nek, — midőn szóval nagy keletje volt az iskolázott 
magyar embereknek, — a kiknek a szebbnél-szebb, 
jövedelmező, kényelmes, tiszteletet hozó hivatalok kínál-
koztak, — meg kell vallanunk, miszerint természetesnek 
találjuk, hogy az akkori hittanhallgatók közül oly sok 
engedett és bizony igen sokszor nem a maga kárára a 
csábító kilátásoknak s lett akármi más, csak nem theolo-
gus, csak nem pap. Ugy, hogy van év, melynek statisz-
tikai kimutatásából, még pedig a nevek megnevezéséből 
is betudnék bizonyítani, hogy csak egy hittanintézet 
ifjúságából is, — ez intézeti összes hittanhallgatóság-
nak nem is 2O*/0-ja lépett egyházi hivatalra. Nem sza-
bad, mondom, csodálkoznunk rajta, hogy ez így volt, 
már az akkori életviszonyok szempontjából sem, de 
annál kevésbé szabad, ha 2) az akkori theologiai 
képzést vesszük figyelembe. Általában kimondhatjuk, 
hogy azon műveltség, melyet akkor theologiai ifjúsá-
gunk nyert, inkább egyetemleges humanisticus volt, 
semmint specifice szakszerű, hittanintézeti, papi jellegű. 
Nyert a theologiai intézetekben bölcsészeti nyelvészeti, 
némi tekintetben jogi, (hiszen nem is olyan nagyon 
régen a jogot s a theologiát az itjalc, legalább az 
egyes prot. iskolákban egyszerre hallgatták) s ezek 
mellett, — theologiai képzést is, természetes az akkori 
felfogás szerint itt is főképen a systemalica theologiá-
ból és a mi annak sikerét biztosíthatta, a systematica-
theologia előkészítő tudományaiból. S a képzés majd 
nem általában, olyan jellegű és természetű volt, hogy 
teljes hiven festette azt le ama kitűnően képesített 
hitjelölt, a ki nekem egykor, mint leendő theologus-
nak azt a tanácsot ad ta : hogy csak igyekezzem mi-
nél többet képezni magamat magán uton gyakorlatilag, 
mert ő úgymond — midőn kitűnő vizsgája után káp-
lánná szenteltetett (illetőleg felavattatott) és első kicsi 
functióját kelle végeznie, — tökéletesen megzavarodott, 
s nem tudta: mit tegyen ? ,Olyan szamár voltam fip-
sissima verba) mondá — higyje meg uram öcsém, — 
hogy még azt sem tudtam, hogy hol kell ezen dolog-
nál a tanulást kezdeni.' Szóval akkor tájt, mikor 
a theologus a gyakorlati egyházi élet terére lépett; 
akkor kezdődött voltaképen nála a specificus theolo-
giai gyakorlati képzés, mert csak akkor vette voltaké-
pen észre, mi mindent nem tud ő még és mi mindent 
kell még tanulnia! Es én valóban nem csodálkozom, 
hogy azok között, a kik akkortájt visszariadván ezen 

tanulni valóktól hitjelölt létökre inkább más pályára lép-
tek, semmint abba kezdjenek, s ilyeténképen , rúgot t 
theologusokká* lettek, mint mondani szokás ; nem egy 
találkozik, a kinek most már midőn elfeledte, hogy 
mennyit kellett volna még tanulnia, és csak arra emlék-
szik, mily keveset tanult a theologián, sehogy sem fér 
a fejébe, ha valaki azt mondja, hogy a papnak sok 
dolga van. Bizony-bizony bocsánat a szóért, de az ilyen 
, rúgott theologusokból* kerül ki a papságnak legtöbb 
ellensége, gunyolója. Persze; ,Ignotos fallit, notis est 
derisui*. De ez vékony vigasztalás. Szóval a nem is olyan 
nagyon mult időben a theologust minden pályán szíve-
sen látták teljesebb, humanisticusabb, felsőbb művelt-
ségeért s a theologus ismét szívesen engedett a csáb-
szavaknak, tekintve, hogy talán, ugyanazon faradsággal, 
melylyel magát a >candidatus* pappá képezhette, más 
pályára is alkalmassá tehette magát. 

Egykor szokás volt, hogy minden a tanügy terén 
működni kivánó ifjú theologiát hallgasson, mert hiszen 

| paedagogiát es didaktikát a theologián kivül legfel-
jebb az egyetemen hallgathatott még az ember s innen 
van, hogy régibb tanítóink között oly sok ,volt theo-
logus4 van. Hogy ez nem vált nevelés-ügyünk kárára, 
azt a protestáns iskolák egykori jó hirneve eléggé bi-
zonyítja, valamint, hogy megfordítva, nem válnék ká-
runkra, ha minden egyes theologus legalabb bizonyos 
ideig tanitó lenne, azt az ő katechetai teendői, eléggé 
bizonyítják. 

A theologia tehát divatban volt, mert nyújtott ne-
veléstani, nyelvészeti, némi jogi, főleg bölcsészeti taní-
tást és a theologia igyekezett megfelelni a keresletnek. 

De nagyot fordult a világ kereke ! 
Az állami alkotmányos önállósággal a nemzet ura 

lett mindazon térnek, melyen a nemzeti jólét s az állami 
felvirágzás eszközölhető, biztositható mindazon pályák 
felett, melyeket a nemzet rendezett jogélete (az állami 
élet) éppen az államnak javára megkíván, maga a nem-
zet a maga kormánya utján vette kezébe a főfelügye-
letet és midőn a szükséges erőket eleintén, a mint 
fentebb láttuk, nagy mértékben (és pedig nem kárára) 
a theologusokból is beszerezte, kimondotta minden irány-
ban a szakszerű képzés szükségét s minden életpálya 
ismereteinek elsajátithatása szempontjából külön szakis-
kolákat állított fel és ezen szakiskolák rendes befeje-
zésétől s az ezek által nyújtandó képesítéstől — tette 
függővé az egyes hivatalok elnyerhetését. Es mivel — 
az iskolai, a tanügyi, a nevelésügyi képzés nyújtására is 
különös gonddal, jól felszerelt iskolákat, képző intéze-
teket állított ; — a többi pálya jelöltjeivel együtt, a 
nevelés és tanitásügy szolgálatára készülő ifjak is — 
elmaradtak a theologiától. S ez magyarázza meg ne-
künk a nem régen múlt évek theologus hiányát. Es 
ha az állami élet, a nemzeti élet fejlődése szempontjá-
ból csak Örülnünk lehet azon, hogy ez igy történt, 
— azt hiszem a theologia szempontjából is csak örven-
detesnek mondhatjuk e fordulatot. Mert most már az 
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iránt biztosítva lehetünk, hogy a ki a hittanintézetbe 
lép, az azzal a szándékkal jött oda, hogy egykor pappá 
legyen és tekintve, hogy a hittanintézetek ifjúsága most 
sem éppen a legutolsóbb tanulókból kerül ki, mert hi-
szen bár legnagyobbrészt a legszegényebbekből, mivel 
a szegényebb fiúk a magasabb osztalyokba feljutva, min-
dig a legszorgalmasabbak is szoktak lenni, ha nem is 
mindig a legtehetségesebbekből, bizonyára mindig a 
legszorgalmasabbakból kerül az ki (a többi még mielőtt 
az érettségi vizsgáig jutna, már elhull, más pálya felé 
fordúl !) — csak előnyére válik a theologiának az, hogy 
most már nem hallható ama még nem éppen régi szem-
rehányás : miszerint pappá a hittanhallgatók közül csak 
a gyengébbje lesz: — És ez tiszta nyereség ! 

De valljuk meg, a fordulat, a theologia terén egyút-
tal egy új korszaknak kezdete is. 

A theologia megszűnt egyszerűen főiskola lenni, 
hanem lett azon főiskolává, melyben kizárólag az egy-
kor pappá leendő ifjúság nyeri szakszerű kiképeztetését. 
Hogy ennek dacára a theologiának mai nap is meg kell 
adnia amaz általános műveltséget is, melyet minden egyes 
művelt embertől megkövetelünk s melyet „humanisticus-* 
nak szoktunk nevezni, — az világos dolog, mert hiszen 
ezentúl is és most is, csak úgy megkívánjuk a paptól, 
hogy művelt egyén, művelt tudományosan képzett em-
ber legyen — mint az előtt, és a gymnázium csakúgy 
kezünkre játszik ez ügyben, vagy talán még inkább — 
mint az előtt; de, hogy a theologiának most szakisko-
lának és pedig kizárólag papképző szakiskolának kell 
lennie, az is világos dolog! 

Ezzel tehát tisztában vagyunk. A theologiának pa-
pot és csupán csak papot kell képeznie. Most már csak az 
a kérdés, hogy miként? 

Bizony nagy a feladat s magasztos is (a cél pedig 
szent) s így a képzésnek is tervszerűleg, rendszeresnek, 
s az eszközöknek is alkalmasaknak kell lenniök. 

( V é g e k ö v e t k e z i k . ) 

Hörh József. 

T Á R C A . 
Ur-vacsorai babonás szokások az észteknél. 

Észt rokonaink babonás szokásainak érdekes le-
írását tartalmazza az F.- B.- Kreutzwald - féle gyűjte-
mény. E gyűjtemény egyik fejezete az úrvacsorai ba-
bonákkal foglalkozik. Midőn e részt e lapok hasábjain 
közlöm, azon gondolatban teszem, hogy hátha papjaink, 
kiknek legtöbb alkalmuk van a néppel közvetlenül érint-
kezni, kedvet kapnak a magyar mythologia megália-
píthatására annyira fontos babonás szokások, cselek-
mények mélyebb megfigyelésére, lejegyzésére s alkal-
mas helyen való közlésére. 

Az úrvacsora vételekor rendesen kezökben tartjak 
3 i 

zsebkendőjöket, hogy avval szájokat megtöröljék. So-
kan abban mesterkednek, hogy az ajakokhoz közel tar-
tott kendőre egy pár csepp bor hulljon a kehelyből. 
Az ilyen kendő aztán meggyógyítja a fájós szemet, fület. 
Némely helyütt elég, ha a kendővel megtörlik a szen-
telt bortól nedves ajkakat, sőt az a kendő is bűvös 
erővel bir, melyet imádkozás közben szajokhoz emelnek. 
Az ily kendő is, ha éjjel bekötik vele a fájós szemet, 
meggyógyítja azt. Mas helyütt meg a templomi gyer-
tyákból igyekeznek szerezni egy darab viaszt. Ezt az 
odvas fogba vagy a fájós fülbe teszik s a leghevesebb 
fájdalmak is elmúlnak tőle. 

Néhol az ostyát is igyekeznek észrevétlenül kivenni 
szájokból s babonaságokra felhasználni. Itt pl. azt hi-
szik, hogy ha a vadász ostyával tölti meg fegyverét s 
azt kilövi, egy lövést sem fog soha elhibázni; végre 
azonban mégis saját fegyvere által múlik ki. A finnek-
nél még hajdan olyan ostya segítségével, melyet az 
úrvacsora alatt egy vén asszony szájaban tartott, sze-
rencsét hozó kobold (para) birtokába lehetett jutni. 

A ki az úrasztalához járul, három napig azután 
nem megyen a fürdőszobába, különben erre nincs is 
nagy szüksége, mert előtte való este úgy is megfürdött. 
Az úrvacsoravételt követő éjjelen régebben öltözetök-
ben aludtak, vagy legalább a harisnyát lábukon hagyták. 

Ugyancsak e napon régebben véteknek tartottak 
pipázni vagy tubákolni. Kreutzwald azonban már e szo-
kást nem ismeri. 

Némely helyütt az úrvacsoravétel előtt való este, 
régi szokás szerint okvetetlen vajnak is kell az asztalra 
kerülni, Másnap úrvacsora-vétel előtt — a mint az 
nálunk is szokásban van — semmit sem esznek. Né-
melyek a templomból kijövet, harapnak egy pár fala-
tot a magukkal hozott cipó kenyérből. Mások azonban 
véteknek tartják hazáig csak egy falatot is enni. Ha 
meggondoljuk, hogy némelyik olyan távol lakik a temp-
lomtól, hogy csak estére ér haza (gyalog), akkor e bőj-
tölés nem valami könnyű feladat. E helyett rendesen 
egy-egy korty pálinkával erősítgetik magukat. Nem 
csuda hát, ha néha az üres gyomorból fejőkbe száll a 
szesz s egy kissé becsípnek. Hihetőleg egy pár ilyen 
embert látott valamikor Boecler s úgy sütötte ki, hogy 
az észtek az úrvacsora vétele napjan kegyetlenül le 
szokták inni magukat. 

Dr. Versenyt György. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Johcmn Arnos Comenius a Is T/ieoIo(/. Fin Bei-
trag zur Comeniusliteratur, von Hermann Ferdinánd v. 
Criegern, Dr. piál., Subdiaconus zu St. Thomas in Leipzig. 
Leipzig & líeidelberg. C. F, Wintersche Verlagshand-

lung. 1881. (Nagy-8-r. 396 lap. Ara 6 mdr/cj). 
II. József császár türelmi parancsa százados emlék-

napjára, mely hazankban is, de főleg az osztrák prot. 



egyházakban f. é. oktober havában nagy ünnepélyesség- 1 

gel megtartatott, több irodalmi mű jelent meg, e célra 
és alkalomra a jelen könyv is, mely bemutatandó lészen e 
sorokban. Azon férfi tollának szüleménye, ki a Gusztáv-
Adolf-egylet központi bizottmányának nagyérdemű, 
buzgó jegyzője, és mivel ép ezen egylet az osztrák 
prot., a türelmi parancs jubileuma emlékére gyűjtött 
nyugdij-alapitvány hatalmas pártfogója, tényezője és 
nagy részt létesítője volt, már ez okból előre méltán 
feltehető, hogy a szerkesztő történelmi művét különös ! 
gonddal és szeretettel irta, mi mellett a munka maga 
fényes tanúbizonyságot tesz. 

Comenius (született keleti Morvaországban Nivni-
cén, szláv falucskában, 1592-ben, működött főleg Lengyel-
országban, de honunkban is, és meghalt Amszterdamban 
1670-ben) mint nevelő és tanférfi napjainkban kellő 
figyelemben és elismerésben részesült, mit Baur kiemelt 
&cA7ttic?encyklopaediájaban.*) Minthogy azonban Comenius 
teljesen vallásos és határozottan egyházias jellemű, e 
szempont alatt kell őt feltétlenül felfogni, hogy meg 
lehessen ismerni, mi képesítette és jogosította őt fel 
arra, fellépni mint a neveléstan átalakítója és meg" 
ujitója. Másrészt pansophistikus (egyetemleges tudományú) 
irataiban egész öntudattal istenész; törekvése, általános 
világjavitast hozni létre egyetemes tudományrendszere altal; 
de ezt csak ugy tartja eszközölhetőnek, hogy minden 
egyes tudomány szigorúan keresztyén jellemű legyen. 
A szent irásra alapit tehát mindent, ebből származtatja 
még a szám- és a mértant is. A keresztyén vallás fo-
galmába és szolgálatába állit minden tantárgyat, a gö-
rög és latin nyelv tanulását is csak a sz. írással akarja 
eszközölni, az erkölcsiséget aláásó s megmérgező, vala-
mint a bálványozást felkeltő és terjesztő régi klassiku-
sok kizárásával. A mi már most hittanát illeti, sok 
önállót nem lehet ugyan benne felfedezni, mert legin-
kább más theologusok és bölcsészek eszméit dolgozta 
fel; de azért mégis eredeti ugy a gondolatok felfogá- 1 

sában mint előadásában ; tőleg asketílcus iratai és szent 
beszédei nagy becsűek a szlávajku evang. nép körében, 
v. Criegern a cseh nyelv alapos ismeretével bírván, ezek 
kincstárát tárja fel a cseh evang. egyházon kivül állók 
előtt. Comeniusban a cseh testvér egyháznak (Brüder-
gemeinde,) melynek ő volt utolsó püspöke, lényege 
határozott alakban tűnik fel még egyszer és ennek 
történelme e jelen műben híven és plastikus alakban van 
ecsetelve. 

Egy régi szent monda, oly szépen és elmésen, 
a/.t regéli szent János apostolról, hogy sirhalmaból 
még évtizedek után is édes rózsa illat szállott fel, mert 
azon tanítványnak, ki meg marad, mig az Ur el nem 
jövend, testét sem akarja a legenda porba és hamuba 
széthullónak elismerni. Ugy Írásokról is lehet szólani 
mint soha el nem rothadókról s ezek közé tartoznak 

* K n c y k l . d c s g e s a m m t e n E r z i e h u n g s , u n d U n t e r r i c h t s w e s e n s . 

I k u t . a 9 4 2 — 9 5 1 . l a p o n . 

Comenius számos hittani iratai is legnagyobb részt, 
minden itt-ott előforduló feltűnő és sajátságos eszmeme-
neteik és kinövéseik dacára. 

A jelen mű 8 fejezetre van felosztva. Az első 
fejezet rajzolja Comenius tanuló- és vandoréveit, va-
lamint működését Prerauban és Fulneckben ; a máso-
dik egyházi működésének magaslatát Lissában és élete 
estéjét Amszterdamban. A harmadik fejezetbem jelle-
meztetik Comenius mint hittani iró és egyházi szónok. 
A negyedik fejezet részletesen tárgyalja hittanát, még 
pedig szól a vallásról általában, azutan különösen az 
ember-, Isten-, teremtés-, angyalok- és ördögök-, kijelen-
tés-, jövendölés- csudák-, sz. iras-, a Krisztusban való 
üdv-, az üdv elsajátítása,- megtérés-, hit- és új engedel-
mességről ; végre Comenius hitvallású (confessionalis) 
eleme a theologiaban emeltetik ki. Az ötödik fejezet 
foglalkozik Comenius oktatástanának hittani jellemével, 
előadván neveléstani elveit, az egyes tantargyaknak val. 
lásos szempontból való feldolgozását, a vallási oktatást, 
iskolai fegyelmet és tanrendet, szólván egyszersmind a 
tanitó személyéről és a tanfelügyeletről. A hatodik fe-
jezet fejtegeti a tudománytannak jellemét. A hetedik 
fejezet felmutatja Comenius tanvéleményeinek kútfejeit, 
melyek főleg Alsted János Henriknek (tanár a herborni 
reform, theologiai iskolaban 1619 óta), továbbá Andrea 
János Bálintnak, végre az úgynevezett természetbölcsé-
szeknek, Sabundi Raymund, Campanella, Telesius, Patrí-
cius, főleg pedig verulami Baco írásaiban rejlenek. Vég-
tére a nyolcadik fejezet kiemeli Comenius vallási néze-
teinek utóhatásait, hol a szerző azon eredményt nyeri, 
hogy Comenius egyrészt nem gyakorolt befolyást a 
szabadkőmívesek társulatára, mint ezt Krause Károly. 
Ker. Frigyes állította, sőt ellenkezőleg ezek hatot-
tak reá ; másrészt hittani iskolát nem alapított, mert e 
tekintetben nem volt teremtő, hanem csak utánzó iró, 
ki azonkívül egyháza későbbi theologusaira sem hatha-
tott, mivel ezen egyház vele együtt megszűnt; de annál 
üdvösebbele és nayoyhh körökre befolyással birok voltak 
Comenius asketílcus (a vallásosságot ébresztő és fegyel-
met gyakorló) írásai, melyek a testvéregyház (Brüder-
kirche) elszórt maradványainak legdrágább kincseivé 
lettek, s erős vigasztalói voltak a nehéz szenvedések és 
üldöztetések idejében és hiven őriztettek a jezsuita kob-
zások ellen. , Hogy a cseh népben evang. élet fenma-
radt, az ezen irasoknak köszönhető. Es midőn e század 
elején a régi cseh testvér egyházközség a megújított 
szászhoniban újjászületett, nem csak Comenius nevének 
emléke elevenült föl, hanem azon mystikus praktikus ke-
gyesség, mely őt lelkesité, uj ápolóhelyt talált. A püs 
pöki felavatassal, melyben unokaja Jablonszky gróf Zin-
zendorf Miklóst részesité, ezen egyházának neki annyira 
drága öröksége átszállott egy vele szellemileg rokon 
férfira 1 Herrnhutnak énekein, imáin és prédikációin at 
zeng az Isten baránya iránti azon benső szeretet, mely 
Comeniust, a régi testvéregyhaz utolsó püspökét, lelke-
sité.* 



A jelen mű német tudományossággal és alaposság-
gal, történelmi forráskutatással és gondos szorgalommal 
van irva. Iralya felette világos és válogatott lévén, az 
előadás vonzó, ugy hogy a müveitek, és főleg a tudó-
sok, érdek nélkül nem fogják olvasni. 

A mi pedig e könyvnek magyarhoni prot. körök-
ben is különös értéket kölcsönöz, az azon körülmény, 
hogy C'omenius a magyar nevelésre és tanéletre is neve-
zetes befolyással volt. A ref. tanintézet Sárospatakon t. 
i. általa szerveztetett s igazgatása alatt nőtte ki magát 
főiskolává 1650—1654-ig Rákócy György és neje Lo-
rántfy Zsuzsánna fejedelmi áldozatai segítségével; ne-
veléstani elvei pedig hazánk többi protest. intézeteiben, 
valamint az iskolákban használt tankönyvekben évtize-
deken hagytak át magok után világos nyomokat. 

Ezen okokból kedves szolgálatot vélek tenni mind 
a tudománynak, mind a hitrokonoknak az által, hogy 
ezen a theologiai irodalom terén hézagpótló jeles mun-
kát melegen ajánlom a művelt olvasó közönség figyel-
mébe, annyival is inkább, mivel Dr. Criegern 1878-
ban Besztercebányán a magyarhoni e. e. e. gyámin-
tézeti gyűlés alkalmával működött, mint egyházi szó-
nok, kinek lelkes és epochalis beszéde nyomtatásban 
is megjelent, s igy eléggé ismeretes honi ev. egyhá-
zunkban is, mint az evang. diaspora hű barátja és tény-
kedő pártolója. 

Linberger 1. 

B E L F Ö L D . 
Nyilt válasz nt. Thébusz János, zólyomi ev. 

lelkész úrnak. 
Kedves tiszttárs Ú r ! Ön e lapok 49. számában 

nyilt levelet intézett hozzám, melyben a dobronai papi 
állomás betöltése körül nem kevesebbel, mint az 1879-
ben szentesitett papválasztási szabályzat kijátszásával 
vádol. 

Szemben ezen — különben alaptalan •— vád sú-
lyos voltával, szemben nyilt levelének minden egyes so-
rából kitűnő azon testvéri intentióval, egyrészt a tör-
vénytelenség és hazafiatlanság bélyegét sütni reám a 
közvélemény előtt, másrészt a még mindig csak házi 
ügyet képező dobronai papválasztás iránt a közvéleményt 
praeoccupálni : kénytelen vagyok nyilt levelére nyilváno-
san válaszolni, már csak azért is, hogy a közvélemény 
hamis irányba ne tereitessék. 

Miután önnek előadása hézagos, s mennyiben 
épen néhány fontos körülményt kihagyott, melyek ugyan 
nem bizonyitnak ön mellett, de a mely az ügynek és 
eljárásomnak megvilágítására okvetlenül szükségesek r 

kénytelen vagyok mindenek előtt a tényállást rectificálni. 
Már az okt. 2-ki papválasztáskor, a midőn t. i. 

az egyház Banciknak a szószéken — de a nálam nem 
történt lemondása dacára ezen férfiúhoz ragaszkodott, Ö ' 

azon ismételt kérdésemre : akarnak-e a többi három je-
lölt közül valakit papjokúl ? — egyhangúlag nemmel fe-
lelt. Az ennek alapján egyhangúlag megválasztott Ban-
ciknak sok vajúdással bekövetkezett végleges lemondása 
után a dobronai alügyelő hivatalosan azt jelentette ne-
kem, hogy az egyház most már hajlandó a fennmaradt 
3 jelölt közül választani. Én ezer örömmel üdvözölve e 
jelentést, azon reményben, hogy az egyház e szerint 
nem sokára el lesz látva rendes lelkészszel, elrendeltem 
a választást a fennmaradt 3 jelölt közül, megbízottamul 
felkérve Kuzma pelsőci lelkész urat, a dobronai admi-
nistrátort. Hogy ennek dacára a választás nem sikerült, 
hogy a választó gyűlésből kijelölő gyűlés lett, arról én 
nem tehetek. •— Ugyanis megbízottam, a dobronai ad-
ministrátor egy héttel a választási határidő előtt hiva-
talosan azt jelentette nekem, hogy a dobronaiak új 
jelölést kérelmeznek (a mit különben egy nálam meg-
fordult dobronai küldöttség szájából is megtudtam,) hogy 
tehát, ha szükségesnek tartom, enyhébb utasitásokka-
lássam el őt, hogy, ha megengedhető 1—2 személynek 
próbára való meghivatása, ez iránt még a választás 
előtt értesítsem, nehogy esetleg önmagát és az esperes 
séget blamirozza. Mellesleg érintem, hogy időközben az 
én általam felállított jelöltek egyike is visszalépett, ugy 
hogy már csak két jelölt maradt meg. Ezen hivatalos 
jelentés alapján én megbízottamnak azon utasítást ad-
tam : szavaztassa meg az egyházat mindenek előtt azon 
kérdésre, akar-e a fennmaradt két jelölt között válasz-
tani ? Ha a többség igent mond, vigye keresztül a vá-
lasztást, ha nem-et, engedje meg, hogy az egyház 
visszalépett jelöltje helyett egyet állítson, a másik he-
lyébe pedig én állítok egyet. — A szavazás eredménye 
valóban megdöbbentő volt: 3, mondd három egyháztag 
kívánta a választást és 75 mondd hetvenöt a jelölés pót-
lását. Most már kérdem: a midőn az egyház ily eklatáns 
módon nyilatkoztatta ki, hogy a fennmaradt jelöltek nem 
birják az ő bizalmát, hogy azok közül papját nem akarja 
választani: nem lett volna e részemről hallatlan erősza-
koskodás, ha reá parancsolok egyet ezek közül ? On 
talán megtenné, én nem. En legalább határozottan ki-
jelentem, hogy a mig én esperes leszek (pedig talán 
mind a ketten azt óhajtjuk, hogy ez soká ne tartson,) 
én egyházra papot erőszakolni nem fogok, akármi történ-
jék is. Keserű gyümölcsöt szokott az teremni, kivált az 
egyházra nézve, a mint ezt nem egy példa bizonyitja. 
Nem sejti-e, mily keserves helyzete lenne magának a 
papnak is azon egyházban, melyben ő iránta bizalom és 
szeretet nincs ? Avagy mondja meg elfogulatlanul: nem 
lett volna e csakugyan végtelen blamage a választási 
elnökre, reám és az esperességre nézve, ha az összes 
választók közül csak három szavaz ? Es találkoznék-e 
józan ember, a ki az ezen 3 szavazattal megválasztott 
egyént törvényes dobronai papnak elismerné ? 

Ön azonban erre is hamar kész a felelettel: „a pap-
választási törvényben világosan áll az, hogy a mely 
egyház választani vonakodnék, ezen esetre papválasz-



tási jogától elesik, s a papi hivatal ideiglenesen (már 
t. i. 3 évre) — s esetleg véglegesen is — helyettes 
pap alkalmazása által töltetik be . ' 

Kérem, ne méltóztassék ezen csak a legvégső szük-
ségben alkalmazandó rendszabálylyal oly könnyedén 
elbánni. Kétélű fegyver az, mely mélyen sebesit! Oly 
esetben, a hol az egyház pl. hiványcsonkitás mellett 
akarna választani papot, (a mint ez egy alföldi nagy 
egyházban történt, a mely szülőoka is volt e rendsza-
bálynak) igenis helyén van a 3 évi administrátor ki-
nevezése. De oly esetben, a midőn az egyház azért nem 
akar választani, mert a kijelölt egyénekhez bizalma 
nincs, a papnak kineveztetésétől vonakodnám. Nekem 
végtelen megnyugtatásomra szolgál azon körülmény, 
hogy e lapok ugyanazon számában, a melyben ön nyilt 
levelét intézi hozzám, a ref. testvéregyház egyik tu-
dós férfia, Farkas József úr az ott is kilátásba helyezett 
paprendelésről igy nyilatkozik : ,Nem felfordult világ 
az egy kissé, hogy . . . a ref. gyülekezeteknek azt 
mondja az esperes vagy a kijelölő bizottság: itt van 
ezen három egyén válaszszatok ezek közül, kü-
lönben rendelünk mi. Én bennem nagy adag van az 
optimismusból, de hogy ez keresztülvihető legyen, azt 
még sem hiszem.* — Fiat applicatio. 

Ön azonban azon nézetben van, hogy nekem az 
eredeti jelölést pótoltatnom és pótolnom nem volt sza-
bad (mert egészen uj jelölésről szó sincs a jelen eset-
ben.) Igazán ? Nézzük meg csak kissé a dolgot. Ha all 
az, hogy a jelölést pótolni nem szabad, akkor nem áll 
önnek azon állítása sem, hogy uj jelölés akkor viendő 
keresztül, ha csak egy jelölt marad meg, mert akkor a 
logica következtetése szerint ezen egyetlen egy megma-
radt jelölt közül kell választani — a mi esztelenség, 
habár a törvény erről hallgat. De mit mond a praxis ? 
Felhozom Antalfalvát. Ott Kutlik Tivadarnak kizárása 
után pótlólag lett a jelölésbe véve Mikler Samu, meg 
is választatott, ennek lemondása után Kutlik Félix, meg 
is választatott, és ennek lemondása után Paulinyi Samu, 
a ki meg is választatott s esperesség és kerület által 
meg is erősíttetett. Ez elvitázhatlan tény, melyet meg-
támadni senkinek sem jutott eszébe. Es íme Dobronán 
legyen törvénytelen, a mi Antalfalván törvényes volt 1 
Értse, a ki bírja, én nem értem. 

Es lássa kedves Kollega Úr 1 Midőn aug. 28-án 
a dobronai kijelölésről visszamenet önnek lakásaban ezen 
kijelölésről barátságosan beszélgettünk, épen ön állította 
azt : hogy ha Dobrona ezen jelöltek közül egyet sem 
akar, új jelölés szükséges. Most meg ugyan ön azt mondja : 
nem szabad 1 Erklár' mir doch Gráf Erindur, diesen Zwie-
spalt der Natúr 1 

Hiszen nem is az a bökkenő, hanem az, hogy az 
egyház által kijelölt Szlávik .pánszláv. ' Nem tudom az e, 
de meglehet. Azt az egyet azonban kiolvasom önnek 
minden sorából, hogy ezért engemet akar felelőssé tenni, 
nemcsak, hanem hogy ezzel az én hazafias jellememet is 
a világ előtt kétes szilibe akarja helyezni. És ez az ön 

nyílt levelének a legfeketébb pontja. Én nekem nincsen 
privilégiumom a hazafiasságra, mint azt némelyek a mi 
esperességünkben maguknak vindikálják, de azért — 
és ezt határozottan jelentem ki — legalább is olyan 
hazafi vagyok mint ön. Ilát én Dobronan kijelöltem-e 
akár csak egy panszlávot is ? És azt gondolja-e ön, hogy 
az esperes megakadályozhatja azt, miszerint az egy-
ház — melynek joga nem egy, hanem két egyén jelö-
léséhez van — akár két ,pánszlávot* jelöljön? Hát 
miért nem tették be a , pánszláv* érzelmet választási 
akadálynak ? Egyébiránt én bizom egyházunk közvélemé-
nyében, hogy magát ez irányban sem fogja tévhiede. 
lemre vezettetni. 

A mit ön a lehotai utódválasztásról mond, azt 
bízvást mellőzhetem, mert eljárásomat az esperesség 
megerősítette. Csak két megjegyzésem van. Először az, 
hogy a lehotai utódválasztás a rendes lelkészi választás 
minden kellékei szerint történt. A másik az, hogy igen 
különösen veszi ki magát épen öntől, megtámadni ezt 
is, a mikor ön e jogot még az esperességnek is (pláne 
az egyház nélkül) már odaítélte. Tette pedig ezt akkor, 
a midőn a maskovai ügyben hozott nógrádi esperességi 
határozat fenntartása érdekében, a mely Solcznak a 
maskovai utódlást biztosította, az ezt is megsemmi-
sítő kerületi határozat elleni felebbezést szintén aláirta. 

A midőn végül ,ősziüte figyelemeztetését* mélyen 
megköszönöm, s az ügy megítélését nyugodt lelkiisme-
rettel az illetékesektől várom, csak azt az egyet jegy-
zem még meg, hogy akár mily küzdelmeim legyenek 
ezentúl is, én az egyenes, becsületes, igazságos útról le 
nem térek. A mit tettem, azt jogérzetem és a törvény 
alapján véltem tenni, a törvényt pedig félre lökni vagy 
kijátszani senki érdekében soha nem fogom 1 Boldog 
ünnepeket 1 

Mockovcsák János, 
z ó l y o m i ev . f ő e s p e r e s . 

A törvényes nőnek nem törvényes férjétől 
származott gyermeke anyakönyvezéséhez. 

Pajkos Endre ur e lapok legközelebbi számában 
megjelent és nekem ajánlott cikkében újból fölveti e 
kérdést s egyúttal annak megoldására vonatkozó néze-
tét is előadja. Figyelemmel olvastam az ajánlott cikket 
és az abban fölhozottakat szorgosan fontolóra vettem, 
de mindennek dacára is kénytelen vagyok bevallani, 
hogy e tekintetben korábban kinyilvánított meggyőző-
désem mellett továbbra is kénytelen vagyok megmaradni. 

A föntebbi kérdés helyes megoldása szempontjából 
Pajkos úr azon ajánlatot teszi, miszerint ,ne himezzünk-
hámozzunk tehát, hanem jegyezzük be a férjétől külön 
élő asszonynak más férjétől: (talán inkább csak más 
férfitól ?) született gyermekét is az anyakönyvbe törvé-
nyesnek, a házassagi bizonyitvány alapján úgy, mintha 
férjével együtt élne. ' 

E nézetben teljességgel nem osztozhatom, mert 
én semmiképen nem tudom elképzelni, miért, miként és 



mi alapon lehetne egy törvényes nőnek, nem törvényes 
férjétől származott gyermekét, mint törvényest vezetni 
be az anyakönyvbe ? Nem tudom pedig ezt érteni és 
elgondolni azért, mert én azon meggyőződésben vagyok, 
hogy a gyermekek származásának kérdését nem lehet 
csak úgy átabotába, csak ugy kényünk, kedvünk szerint 
eldönteni, hanem kell lenni valami bizonyos és termé" 
szetes és törvényes alapnak, melyen az nyugszik, mely-
ből kiindulva lehet csupán meghatározni azt, hogy a 
gyermek származása torvényes-e, vagy pedig törvény-
telen. Ez a természetes és törvényes alap pedig nézetem 
szerint nem más, mint a házassági viszony, melyben a 
gyermek szülői egymással állanak, minek van kizáróla-
gos döntő szerepe határozni a gyermekek származásá-
nak törvényes, vagy törvénytelen volta felett. E szem-
pontból indulva ki, megdönthetetlen igazságnak tűnik 
fel előttem, hogy ha az a házassági viszony, melyben 
a szülők egymassal állanak, törvényes, akkor minden 
ebből a viszonyból származott gyermek törvényes; ha 
pedig ez a viszony törvénytelen ; akkor az abból szárma-
zott gyermek is minden kétségen kivül törvénytelen lesz. 

Kérdem ezeknél fogva most már, vájjon az a vi-
szony, a melyben a törvényes nő, — törvényes férjével 
fennálló törvényes házassága mellett, sőt annak rovására, 
férjén kivül, egy más idegen férfiúval áll — törvényes há-
zassági viszony-e vagy nem ? 1 Ha nem az, minthogy 
annak nevezni semmi szin alatt nem lehet — az eme 
törvénytelen viszonyból származott gyermeket hogy 
lehet törvényesnek irni az anyakönyvbe, a törvényes 
férj nevére, kitől nem származott, épúgy mintha attól 
vette volna származását ? Hiszen az a 'körülmény, hogy 
a férj, nejével törvényes házasságot kötött, az a legek-
latánsabb bizonyítéka annak, hogy az a viszony, mely 
a törvényes nő és annak nem törvényes férje között, a 
törvényes házasság érvényben léte alatt fűzetett: tör-
vénytelen, mint szintén annak, hogy e törvénytelen vi-
szonyból származott gyermek is törvénytelen. Már pedig 
ez untig elegendő ok arra, úgy hiszem, hogy az ilyen 
viszonyból származott gyermeket, a törvényes házasság 
révén, a törvényes apa nevére az anyakönyvbe bevezetnj 
törvényesnek ne lehessen. 

Hanem hiszen mindezekre azt mondhatja Pajkos úr, 
hogy hát ez beszédnek beszéd, okoskodásnak okoskodás, 
és annak meg is járja, de biz ez magában édes keveset 
ér. Itt nem beszédre, nem okoskodásra, hanem okmányra, 
még pedig kifogástalan hitelű okmányra van szükség, 
melynek alapján az anyakönyvezést végre lehessen haj-
tani törvényszerűen. Minthogy pedig ilyen okmány 
megszerezhető azon esketési anyakönyvi kivonatban, 
mely a törvényes nőnek törvényes férjével kötött tör-
vényes házasságát igazolja: tehát ezen bizonyítvány 
alapján be kell írni a törvényes férj nevére, törvényes 
gyermeknek azon idegen férfiúnak gyermekét, ki a tör-
vényes nővel soha törvényes házasságot nem kötött, 
kiről az említett okiratban egy árva betűnyi említés 
sincs téve 11 

Tessék fontolóra venni azt, hogy az ezen okmány 
alapján történt anyakönyvi bejegyzés mivel ér többet 
egy fakovánál ?! Hiszen azt, hogy az azon viszonyból 
származott gyermekek törvényesek, melyet az esketési 
anyakönyvi kivonat igazol, azt nem vonhatja kétségbe 
senki; de azt a viszonyt, melyből a kérdéses gyermek 
származott, nem igazolja ám az az esketési bizonyítvány ! 
Pedig minden bizonnyal erre volna nagy szükség, azt 
igazolni, hogy az a viszony, melyben a törvényes nő, 
törvényes férjén kivül, egy más férfiúval áll: törvényes, 
mert csak igy lehetne az eme viszonyból származott 
gyermeket törvényesnek jegyezni be. Hanem hát, mi-
után az az okmány, a mi kezünk között van, épen azt 
nem bizonyítja, a mit bizonyítania kellene, és miután 
olyan okmány, a mi azt igazolná, elő nem mutatható, 
ugy hiszem nincs más tenni való, mint oda térni, a 
mit Pajkos ur emlit cikkének egy helyén; hogy tnem 
levén házasságibizonyitvdny1, mivel azzal a személylyel, ki-
től a gyermek származott, a fönnálló törvényes házas-
ság miatt a törvényes nő, törvényes házasságot nem 
kötött, nem köthetett, a gyermek törvénytelen, s az 
anyakönyvbe is mint ilyen vezetendő be : mert az a 
körülmény, hogy egy nőnek törvényes férje van ugyan, 
de nem attól, hanem egy más férfitól származik neki 
gyermeke; még azt a gyermeket nem teszi soha tör-
vényessé, sőt ellenkezőleg csak annak törvénytelenségét 
tünteti ki. 

Még az 1879 évi 40 t. c. 60 §-ban foglalt fenye-
getéssel is el akart rettenteni Pajkos ur meggyőződésem-
től. A mint az idézett §. megnéztem, akkor győződtem 
meg, hogy az azon esetre szól, hogyha valaki „az az 
állam törvényei szerint érvényes házasságból született 
gyermeket «— noha e körülményt tudta — az anya-
könyvbe, — mint az állam törvényei szerint törvényest, 
be nem vezeti.4 De hiszen ilyen nekem eszem ágában 
sincs, nem is emlékszem, hogy ilyesmit mondtam volna. 
En csak a törvénytelen gyermeket nem akarom törvé-
nyesnek irni, azt pedig a büntető törvénykönyvben nem 
olvastam sehol, hogy a törvényes nőnek nemtörvényes fér-
jével való házas viszonya taz állam törvényei szerint érvé-
nyes házasság volna.* Igy tehát ettől nincs mit tartanom. 

Hanem ennél sokkal jobban rám ijesztett ama tör-
ténettel, melyet állítása illustrálására elmondott. Ez már 
sokkal cifrább. De nincs más mondani valóm rá, mint, 
hogy ha ugy történt, a mint el volt mondva, — pedig 
én azt elhiszem — ha van hatóság, mely a gyermekek 
származásának törvényes, vagy törvénytelen voltát, nem 
a maga természetes és törvényes alapja nyomán, hanem 
talán a férj szeszélye, haragja, vagy jó kedve, vagy 
pedig talán a nő engesztelő kezecskéinek lágy ciróga-
tásai alapján birálja el, s igy hozza Ítéletét, arról ten-
nünk nem lehet, az ily eljárásnak, a legkifogásolhatla-
nabb eljárásunk is ki lehet téve, de ez még sem elegendő 
ok arra, hogy a mi törvénytelen, azt mi törvényesnek 
nyilatkoztassuk, egy oly fontos okmányban, mint a mi 
anyakönyveink j 



Nem hagyhatom említés nélkül utoljára Pajkos úr 
közleményének azon helyét, hol erkölcsi szempontból 
ajánlja a törvényes nőnek nem törvényes férjétől szár-
mazott gyermekének, törvényes gyanánt való anya-
könyvezését. Sokat, nagyon sokat lehetne ez ellen, kü-
önosen erkölcsi oldalról felhozni, azonban itt hely szűke 
miatt erre nem terjeszkedhetem ki, csupán annak adok 
kifejezést, hogy elhiszek mindent, csak azt nem, hogy 
az ily eljárás az erkölcsiség emelésére vezetne. Törvényes-
nek jegyezni a törvénytelent, ez magában véve ellen-
kezik az erkölcsiség fogalmával! S mivé tennők igy a 
törvényes és tisztességes házasságot! Nem tág réseket 
nyitogatnank-e a házasságnak törvény biztosította véd-
falain az által, ha a hűtlennek, az esküszegőnek, a törvényt 
lábbal tiprónak vétkes tettét azzal jutalmaznánk, hogy 
a törvény köpenye alá iparkodnank azt juttatni ? Mi 
volna egyébb ez eljárásunk, mint a törvényesség füge-
fa leveleivel való eltakargatása azon mérges fekélyek-
nek, miket a mind jobban lazulásnak indult házassági 
kötelékek bomladozása ütött a családélet egészséges testén. 

Nem ? ha van valami, épen az erkölcsi szempont 
az, mi azt követeli, hogy a törvényes nőnek, nem tör-
vényes férjétől származott gyermekét törvénytelennek j 
jegyezzük be az anyakönyvbe. Ne hímezzünk azért, 
hanem tegyük ezt, minél egyebet, hitem szerint, tenni 
nem lehet !*) Tömösközi Sándor. 

R É G I S É G E K . 
Báthory Zsófia és a protestánsok. 

Néhány évvel ezelőtt akadt kezembe történetesen 
a gróf Nádasdy-család seniorátusa lepsény levéltárának 
rendezése alkalmával egy nagy csomag iromány ily fel-
írással: .religionaria,* s figyelmes lettem tartalmára. 
Ezek közül alábbiakban közlöm a II. Rákóci György, 
erdélyi fejedelem halála után özvegye, a katholizált Bá-
thory Zsófia, Magyarország felső megyéiben szélesen 
kiterjesztett jószágaiban hol, mennyi és névszerént mi-
csoda kizárólagos joggal hírt alapítványokat, jövedelme-
ket szedett el a reformált egyházaktól, azon több rend-
beli magyar és deák nyelven írt folyamodáshoz csatolt 
kimutatások szerént, melyeket elébb kérésképen a feje-
delem asszonyhoz, itt nem boldogulván a megyékhez, 
majd I. Lipót királyhoz adtak be a 13 vármegyebeli 
magokat összes néven, ,quaerulansoknak,€ nevező s má-
sok altal is azután igy nevezettek. 

A linci békekötés után szép virágzásnak indult, 
kivált Felső Magyarország több megyéiben, a reformált 
vallas a kegyes és hitbuzgó Rákóci fejedelmeknek s 
Lorantfi Susánna idejekben mintegy 15 évig; de a kik-
nek elhaltokkal, Bathori Zsófia II. Rákóci György fe-

•) A z eges/ , o k o s k o d á s n a k csak az a b ö k k e n ő j e , h o g y i s m e r e t e s 

t ö r v é n y e i * a : » p á t e r es t , q u e m n u p t i a e d e m o n s t r a n t . < 
S z e r k . 

jedelemnek özvegye mindjárt a férj halálát követő 
í 661 -ik évben setét gyászt kezdett borítani ref. vallásunk 
eddig meglehetősen fénylő egére. 

Ez az özvegy fejedelemasszony ugyanis r. kath. 
szüléktől szármázván, abban a hitben is neveltetvén, mi-
dőn 1643. febr. 3-kán II. Rákóci Györgygyei házassagra 
lépett, férje vallását vette ugyan fel, külsőképen ; de 
belsőképen ősi vallását követte, titkon jezsuita szerzet-
beli gyóntató atyákat tartván, — kik hogy titkos céljo-
kat jobban elérhessék, kivetkezvén a rend szerzetes ruhá-
jából, világi papi öltözetben csúsztak be a Rákóci ud-
varba s jószágokba. Mit Rákóci észrevevén, annyira fel-
indult, hogy egész Erdélyből s minden jószágaiból ki 
akarta hajtani a jezsuitákat. Azonban sokféle bajokkal 
hányatott életét szerencsétlenül végezvén 1660-ban jul. 
7-kén a gyaluvari május 22-kén feles számú törökkel 
vivott ütközetben kapott sebei következtében : Báthory 
Zsófia azonnal elhagyta eddig is csak színből vallott 
vallását a reformátát, s fijával I. Rákóci Ferenccel együtt 
pápistává lett, s megkezdték birtokaikban a reformált 
vallásuakat háborgatni és üldözni ; elszedvén egyházaik-
tól, iskoláiktól, a nem tőlök, hanem régibb ref. földes 
uraiktól adományozott s alapított egyházi s iskolai java-
dalmakat, alapítványokat, más méltatlanságokat is elkö-
vetvén rajtok, — sőt a lelkészeket, iskolatanitókat ré-
szint lakásaikból kikergették, részint a munkácsi várba 
hurcoltatván, minden kigondolható módon sanyargat-
ták, — nappal hozzájok nem illő alávaló munkával gyö-
törvén őket, éjjel pedig bilincsbe veretvén, büdös töm-
löcökbe hányatták. 

Az 1645-iki linci békekötés alkalmával I. Rákóci 
György fejedelemnek jutott P'első-Magyarországon, To-
kaj és Regéc vára az ezekhez tartozó városokkal és 
falukkal, ezen kivül hét vármegye, ugy mint Abauj, 
Borsod, Zemplén, Bereg, Ugocsa, Szathmár és Szabolcs 
megyék a szatmári és kállai várakkal, hol mindenütt 
segítette mint kegyes és hitbuzgó református földes úr 
a reformált egyházakat és iskolákat s innen lett, hogy 
a panaszos 13 vármegyék panaszos folyamodásukban 
mindég első helyen emiitik a Báthory Zsófiától szenve-
dett vallásos sérelmeiket. 

E vallásos sérelmek kétfélék voltak, úgymint a 
ref. egyházaktól elvett régi jövedelmek, alapítványok és 
különösen a patakiakon elkövetett szabad vallásgyakor-
lást gátoló sérelmek. 

Lássuk előbb, hol és névszerint micsoda jövedel-
meket s alapítványokat vettek el Báthory Zsófia és fia 
I. Rákóci Ferenc a ref. egyházaktól a panaszosok fo-
lyamodásukhoz csatolt kimutatások szerint, mint a ,re-
ligionaria* csomagban irva találtam. 

,1. Sárospataki prédikátorsághoz tartozó elvett jö-
vedelmek: a várból 14 hordó bor, 30 köböl buza, 6 
megölő disznó, Nagy-Toronyáról őszi, tavaszi vetésből 
tized, az alsó sorról egész tized, szüreti bor dézsmának 
fele a prédikátoré, másik fele pedig a földes uré, a 
Szent-Mihály adója egészen a prédikátoré, ha hárman 



laknak is rajta, egy helytől 40 pénzt szoktak fizetni, 
minden marhás gazda egy szekér fát ád, a három sá-
toros ünnep ajándéka egy-egy tyúk, a hegyváltság 
ajándékának fele zabból, tyúkból, kenyérből a pataki pré-
dikátoré, ászokpénz 4 dénár ; bort, búzát a toronyaiak 
magok szokták volt a pataki prédikátornak behordani, 
a parochialis 45 földek is 1662-dik évben occupáltattak. 
Csernahóról őszi, tavaszi, bor dézsmák, Szent-Mihály 
adója egész helytől 1 forint, fél helytől 50 dénár, Ka-
racson fája egész helytől egy szekér, fél helytől pedig 
fél, — három sátoros ünnepi tyúk, egész helytől egész, 
féltől fél tyúk szokott járni. Hegyváltság ab extraneis 
egy kila zab, egy kappan, egy kenyér, parochiális szán-
tóföld és parochiális Csernahoi egy rét occupatae, melyet 
a Csernahoiak maguk tartoztak kaszálni, 1663-ban el-
vettek — ittis a búzát, tavaszit, a Csernahoiak szokták 
behordani. 

A Sáros-Pataki iskolának s tanuló ifjúságnak az 
ardói malom szombati jövedelme, 45 köböl buza, 4 hordó 
bor, 4 megölő disznó. 

A pataki iskola főmesterének a várból, s annak 
uraitól járt 7 hordó bor, 18 köböl buza, 3 ölő disznó. 
2-ik mester fizetése: 300 magyar forint készpénz, 18 
köböl buza, 4 megölő disznó. 3-ik mester fizetése 250 
forint, 3 ölő disznó, 18 köböl buza, 8 hordó bor. 

Kántor fizetése 7 hordó bor, 10 köböl buza, 2 
ölő disznó. 

A publikus praeceptoroknak fizetések 400 magyar 
forint. 

2. Újhelyi parochialis proventus: 22 hordó bor, 
4 hordó lőre, 32 köböl buza, 8 verő ártány, 16 forint 
pénz, — Borsi ugyan azon egyház filiája udvarból kap 
20 köböl búzát, buza termésből negyedet. 

3. Toronyai parochiától elvett javak : Nagy ioro-
nyai tavaszi és borbeli tizedből a negyedik, őszi vetés-
ből a nyolcadik, Csernahotól őszi, tavaszi vetésből, bor, 
bárányok és méhekbeli tizedből a negyedik. 

4. Helmectől : 14 hordó bor, 75 forint, 3 ölő disznó, 
3 hordó lőre, 5 kő só, — egyházfi szabad kocsmája. 

5. Vámos Újfalutól : őszi, tavaszi vetésből, borról 
való decimák negyedikje, a malombeli szombathaléval 
együtt. 

6. Bodrog-Kereszturtól : őszi vetésből, borból, bá 
rányból való tized nyolcadika. 

7. Tokajtól : dézma borból 32 cseber és a rébeli 
szombati kereset. 

8. Tárcáitól: 40 cseber bor. 
9. Szerencstől : a két urak ő Ngok részéről kész-

pénz 66 forint, bor 2 hordó, lőre 2 hordó, bárány 8, 
kő só 20, verő disznó 2, malomból szombati kereset. 

10. Abarától : Szombati malomkereset, a földes ur 
őszi vetéséből tized, egy verő ártány. 

Ezeken felyül voltak még a Hernád Németi, — 
Bereghi, Vári egyházak, de hogy ezektől mit vett el 
a fejedelemasszony: nincs megnevezve. 

11. Ecsed városában és az egész Ecsedi Uroda-

lomban 3 esztendőktől fogva elvett egyházi és iskolai 
javak lajistroma. 

a) az Ecsedi prédikátor fizetése volt a várból 
évenként készpénz 150 forint, buza kassai köböl 25, zab 
kassai köböl 20, — bor megyaszói köböllel 60 köböl, 
verő disznó 2, kő-só 12, káposzta 200 fej, 50 szekér 
fa,- Bátorból és Vasváriból őszi, tavaszi vetésből, méh-
ből, bárányból tized. 

Az Ecsedi mester fizetése: készpénz évenkint 125 
forint, buza 20 köböl, verő disznó 2, kősó 6. 

Conventio decem alumnorum scholae Ecsediensis 
per anni spatium : pannus ex genere Karafia singulis 
ulnee II numero, aut floreni 11, ruhatsináltatásra singulis 
1 forint, székhusra havonkint egyre-egyre I frt 20 dé-
nár, cipó minden személyre napjában 4, gyertyára egy 
évre 16 frt, minden hónapra harangozásért 1 forint. 

b) az Ecsedi jószágban Majtényban járt a minis-
ternek a malomból 12 köböl buza, az udvartól bizonyos 
számú kereszt buza. 

c) Nyíregyházán : a majorháztól járt a ministernek 
bizonyos számú kereszt buza. 

d) Matolcson járt a malomból szombathale. 
e) Szamosbécen malomból szombathale. 
Ecsed városához bérmáló falukban, városokban 

Szathmár vármegyében sedecima, Szabolcs megyében 
pedig Octáva. 

f) Zahari parochiától elvétetett : a pinkoci malom-
ból járt 20 köböl buza. 

g) Dobó Ruszkától minden őszi vetésből tized, 2 
verő ártány. 

h) Nagy Dobrontól: minden őszi vetésből a tized, 
malombeli Szabbathale. 

i) Beregszászban : 200 kereszt buza, 16 hordó 
bor, malomjövedelemnek fele. 

III. Munkácsban is Tarpán, Nagy-Mihályban miolta 
ő Ngokra szált a tutela elvettek : egy dolmánynak való 
Lazur posztót, melyről a gróf parancsolt volt halál előtt 
is megadni, — buza 50 köböl, bor egy hordó, verő 
disznó 1. 

Bácon : őszi vetésből tized, 1 hordó bor, 1 verő 
ártány. 

A patakiaknak folyamodásokhoz csatolt vallásbeli 
sérelmeik, háborgattatásai kezek voltak Báthory Zsófiától. 

1) A ref. scholabeli diákságot s nemes emberek 
tanuló gyermekeiket a templomból kirekesztvén, az is-
teni szolgálatra a templomba be nem bocsátják ő Ngaik, 
miáltal a liberum religionis exercitium turbáltatik az 
1647-ik évi t. c. ellenére. 

2) a Scholamestert, noha a diákságnak templom-
ból való kirekesztése után valami kevés ideig a temp-
lomba bebocsátották: de medio tempore azon Schola-
mestert is a templomból kirekesztették, és a templomba 
e mai napig is az isteni szolgálatra be nem bocsátják. 

3) Hogy a pataki eklézsia az isteni szolgálatba 
meggátoltassák és az énekléstől megfosztassék, a temp-
lomba a kántort be nem bocsátják, hanem e mai napig 



is kántor nélkül van az eklézsia : ezzel is szabados exer-
citiuma religiónknak turbáltatik törvény ellenére. 

4) A pataki eklézsia tornyára menvén a Ca-
tholikusok, a torony ajtaját felrontották, és erőhatalom-
mal a reformátusoknak harangjokkal a pápista halott 
felet t harangoztattak ő Ngaik, — sőt még a harancro-
zót is, mig a ref. devotio állt, és addig a pápista 
halottra nem harangozott, megverették ő Ngaik. Tiltják 
pedig ő Ngok, hogy a ref. halottra mind addig ne ha-
rangozzanak, mig a Catholika devotiő tart, — sőt ab 
illo 1661 occupationis tempore a reformátusok harang-
jál ő Ngok a Catholikusok uzusára fordítják. 

5) A városbeli reformátusok, lakosok és céhesek val-
lásokkal ellenkező cerimoniák végbevitelére kénszerittet-
nek a törvény világos parancsolatja ellen. 

6) A reformátusokat vallásokkal ellenkező ünnep 
napoknak megülésére kénszeritik. 

7) A városbeli reformátusok a templomban isteni-
szolgalatjokat tartván, benrekesztetnek, és az isteni szol-
gálattal szabados kijövetelekben gátoltatnak, és mig a 
a ref. férfiak, asszonyok, nagyok és kicsinyek az időnek 
hevét és keménységét szélyel kinn az utcán és útfélen 
szenvednek, ezt is vallásos gyűlölségből követik el a re-
formátusokon. 

8) A ref. ekklésiának házára, melyben a pataki 
oskola mester lakott, mely az ekklésiának számos eszten-
dőktől fogva néhai méltóságos idvezült fejedelem asszony 
Lorándfi Susanna ő Nga elődje akaratjából valósagos 
békés birtokában, és régenten is az egyháznak kegyes 
végekre volt hagyva ő felsége német vitézeit és a 
magok fogadott gyalog katonáit reá küldvén a benne 
lakó mestert Buzinkai Mihályt feleségestől, gyermekes-
től, minden substantiájokkal együtt kihányták, a házat 
elfoglalták és mai napig is elfoglalva tartják ő Ngok. 

9) a temetőt occupálták s a reformátusok ellenére 
beletemetkeznek, vallások szerénti ceremóniákat visznek 
benne végbe, prédikálnak is. 

10) Mikor a reformátusok isteni szolgálaton a temp-
lomban annak vasárnap és sátoros ünnep napokon, a 
templomhoz közel való bástyakon ágyukkal lőnek, hogy 
isten oltalmazott a templom boltjának leszakadásától, 
ur vacsorája alatt is az üveg ablakok az auditorok fe-
jükre szakadoztak és a bolthajtás vakolása is, — csak 
nagy félelem és rettegés közt maradhatni meg a temp-
l o m b a n . * (Vége következik) 

Szikszai Pdl, 
balatonfőkajári ref. lelkész. 

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A . 

Az ezüstös zászló. 
Emlékeznek talan olvasóink, hogy az ind theis-

tak, a Brahma Somaj követői két nagyon ellentétes 
pártra szakadtak. A viszály akkor támadt , mikor a 

sekta alapitójának Keshub Chander - Sen-nek leánya 
egybekelt egy indus fejedelemmel. A Brahmo Somaj 
tagjainak egy része azzal vádolta Setat, hogy e fényes 
szövetség kedveért olyan pogány jellegű szertartásokba 
egyezett bele, a minőket leánya jegyesének és csalad-
jának házassági ünnepélyei kívántak, de a melyek a 
theismus vallási elveivel teljesen ellenkeznek. 

Sen pártjabeliek azt válaszolták, hogy ha voltak 
is efféle cerimoniák, de Sen azokban részt nem vett, 
sem bele nem egyezett, s az ő tudtán kivül tartattak. 

De bármint volt a dolog, a viszály mindinkább 
mérgesült ; Sent azzal vádolták ellenfelei, hogy magát 
ugy tekinti, mint — ha valami isteni lény volna, vagy 
legalább is ember felett álló; s a meghasonlás mind 
élesebbé vált ; mire még inkább alkalmat adott a 
Brahmo Somaj évfordulati ünnepélye, mely a télen Kal-
kuttában tartatott. A Sen-pártiak azt állítják, hogy a hí-
vők ilyen lelkesedést és tömeges részvételt nem mutattak 
a Brahmo Somaj létezése (50 év) óta; felhozzák például, 
hogy a városi vendéglőben 3000-nél, egy parkban meg 
öt ezernél többen jöttek össze, s lapjok így nyilatkozik : 
,Ellenfeleink állitasa szerint elvesztettük erőnket és igé-
nyünket. Ha ők itt lettek volna, láthatták volna, hogy 
az uj dispensatió mily rajongasig lelkesítette hazánk-
fiai ezreit.4 

A másik fél azonban másként beszél. Sen és a 
pártjabeliek nem elégedtek meg azzal, hogy az ünne-
pélyen rendes istenitisztelet és beszéd tartassék, hanem 
azt is akarták, hogy az uj dispensatiónak legyen egy 
symboluma, egy zászlója, s e célra egy ezüsttel kirakott 
zászlót választottak, ezt ünnepélyesen felszentelték s a 
theista vallás zászlajává avatták. 

Ez aztán Sen ellenfeleit teljesen felháborította. Ok 
az olyan ceremóniában, melyben egy anyagból alló tárgy 
symbolummá szenteltetik, a paganismushoz, a bálvány-
imádáshoz való visszatérést s a tiszta theismustól való 
hűtlen elpártolást latnak. Lapjok ezen ügyről így nyi 
latkozik : »A kik a symbolumot p. a kereszt, vagy az 
istenek és istennők képei előtt való hajlongást megszok-
tak, nem találnak semmi rendkivűlit abban, ha valaki 
az uj dispensatió zászlaját hódolata tárgyává teszi. De 
mi reményijük, hogy felvilágosodott hazánkfiai, — kik 
csak azért, mert nem akarnak a bálványozó symbolu-
mok előtt meghajolni, inkább kiállták a legkegyetlenebb 
üldöztetést, elhagyták hajlékaikat, rokonaikat, nem fog-
ják könnyen és könnyelműen elfogadni azt, a mit az új 
dispensatió pártolói elfogadtak. 

Mi előttünk, mint a kik a dolgokat távolról szem-
léljük, azon felfogás, hogy egy olyan, a milyen drága 
nagy szép zászló, valamely vallási hitnézet symbolu-
mául szerepeljen, inkább gyermekiesnek, mint veszé-
lyesnek látszik. De egy olyan bálványimádó tartomány-
ban, mint India, nem úgy van a dolog. Az ind tiszta 
theisták jól érzik a veszélyt s azt a bálványimádás iránti 
gyűlöletet, melylyel az első keresztyének öszetörték az 
istenek szobrait. 



Annyi bizonyos, hogy Sen és barátai e tettel i 
megsértenék és elidegenitenék a Brahmo Somaj-hoz tar-
tozók egy részét, a mi nagyban akadályozandja a theista 
eszmék tovább terjedését. 

A Reuaissance után 
Hetesy Viktor, 

lelkész. 

I R O D A L O M . 
Sárospatakról érdekes irodalmi újdonságot közöl 

velünk Nagy Sándor III. éves hittanhallgató. Warga 
Lajos ottani theol. tanár »A Ker. Egyház Története® 
cimű nagyszabású műve második kötetének első füzete 
e napokban hagyta el a sajtót s az ezt követő két fü-
zet a jövő év közepe körül fog kikerülni a nyomda 
alól. Ezt a kötetet még egy harmadik fogja követni, 
mely szintén 3 füzetből fog állani. 

Ráth Mór kiadó-könyvárus ismét egy csomó be-
cses, szépen kiállított és olcsó művet adott ki. Br. Eöt-
vös József Falu jegyzője, nem uj ugyan, s a regény éle 
is rég megváltozott hazai állapotokra vonatkozik, de 
örök szép terméke regényirodalmunknak, melyet kinek 
még nincs meg, bizonyára sietni fog ezúttal megsze-
rezni, annyival is inkább, mert a két kötetes mű ára 
aránylag olcsó, csak 2 frt 80 kr. — Tanulmányok, irta 
Hunfalvy Pál. Agg tudósunk apróbb műveinek gyűjte-
ménye. Tartalmából kiemeljük e cikkeket: „Thukydi-
des®, „Platói vendégség és köztársaság®, Aristoteles el-
mélete a jogról és államról. Ara 90 kr. Eletem és korom. 
Számkivetés alatt Amerikában és Angolországban. Irta 
Pulszky Ferenc. Egy hányatott életű, sokat látott, so-
kat tapasztalt ember memoireszerű szellemes följegyzé-
sei, a memoireok ismert előnyeivel és hátrányaival. E 
kötet érdekességét nagyban emelik Kossuth és Deák 
levelei 1859-ből. 

Az iskola és a vallás. F'elolvasás, melyet a ko-
lozsmegyei tanítótestület közgyűlésén tartott Boros 
György, unitárius papnöveldei tanár. Kolozsvárt, kapható 
Stein és Demjén könyvárúsoknál. Ára 20 kr., tiszta 
jövedelme az Eötvös-alap javára fordíttatik. Érdekes 
fejtegetés a cimben kifejezett tárgy fölött. Szerző gya-
korlati tanácsokat ad arra nézve, hogy az iskolát az 
igazi vallásosság szelleme lengje át, mi akkép eszközöl-
hető, ha az iskolában az erkölcs és a vallás a többi 
tárgyakkal összhangzatosan taníttatik, és ha a vasárna-
pot a test pihentetésére és a lélek nemesítésére hasz-
náljuk fel. Ez utóbbi alatt azt érti, hogy angol mintára, 
de a mi viszonyainkhoz és Ízlésünkhöz alkalmazott „va-
sárnapi iskolákat® állítsunk fel. Ezek által a gyermekek-
nek is egy kis templomot nyitunk, melyet igyekeznünk 
kell oly vonzóvá tenni előttök, hogy oda a legjobb kedv-
vel és a legnemesebb vágygyal menjenek. Átalában e 
mű tartalma röviden e sorokban foglalható össze: igye-
kezzünk összhangot teremteni a gyermek énje és az 

iskola között, egészítsük ki az iskolát a vasarnapi isko-
lával és legfőbbképen — legyenek magok a szülők és 
tanitók is .vallásosak. 

Dunántúli képes naptár 1882. évre. Kiadja a 
Papai Lapok szerkesztősége, II. évf. Pápán, a ref. főt. 
betűivel. Ára 40 kr. A tiszta jövedelem fele a dunán-
túli kerületből Slavoniába nagy számmal kivándorolt 
magyar lakosok iskolai céljaira fordíttatik. Nem minden-
napi ügyességgel szerkesztett naptár. Rendkívüli válto-
zatos tartalmából kiemeljük a következőket. Karsay Sán-
dor, a dunántúli ev. egyházkerület érdemes superinten-
densének élet- és jellemrajza Gy. F. tollából, oly találó, 
mint a főpásztornak a szövegbe nyomott arcképe. A 
dunántúli kerület halottai közt ott találjuk Szabó Imre 
szombathelyi püspök és Ihász Dániel mellett, a mi 
Tarci Lajosunk és Molnár Aladárunk jó arcképét s 
életrajzát. Költemények Varadi Antal, Pap Gábor, Pap 
Kálmán, Lévai Sándor, Soós Lajos, ifjú Szászy István 
Kovács Sándor, Bacsa Béla, Németh Péter, K. Kiss 
Gyula stb tollából közöltetnek. Beszély is van benne 
egy jó csomó. Csinos metszvényben adja gr. Batthyány 
Lajos özvegye arcképét, s a pápai állandó színházat. A 
naptarakban elmaradhatlan adomákkal s vig versekkel 
itt is találkozunk. Dunántúl lakóknak nagy hasznára 
szolgálhat a naptárhoz csatolt dunántúli tiszti címtár, 
mely a lehető legrészletesebben közli az ottani egy-
házi és polgári hatóságokat s tisztviselőit. Szóval, tö-
megesebb pártolásra méltó vállalat. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek Aradon az ág. hitv. ev. egy-

házközség uj lelkésze Frint Laj)s f. hó 11 -én tartotta 
magyar beköszöntő beszédét. Egyszerű, természetes ma-
gatartása, bensőséggel teljes tiszta beszédmodora eleve 
is megnyerte a hivek szeretetét. Ez alkalommal Dras-
kócy Lajos hódmezővásárhelyi ev. lelkész, mint a bé-
kési esperesség kiküldöttje, tartotta a beiktató beszedet. 
A protestantismus legszebb tanait kidomborító szónok-
lat kíséretében nyujtá át kartársának a templom kul-
csait, a szentírást, az imakönyvet és a szent-edényeket. 
A gyülekezetre mondott áldással a szertartás véget ért. 
Este Hász Sándor egyházi felügyelő az új lelkész tisz-
teletére vendégszerető házánál fényes vacsorát adott, 
melyen az egyház kiválóbb tagjai valamennyien részt 
vettek. — Miiller Sándor, a csurgói állami tanítóképezde 
végzett növendéke, a bonyhádi ref. leányegyházban 
előkönyörgővé és tanítóvá választatott. — A Révész 
Imre helyén ideiglenes minőségben működött Szatmáry 
Sándor margittai lelkészszé választatván, helyére debre-
ceni időközi lelkészül Tóth Lajos tiszafüredi káplán 
hivatott meg. 

* Baptista-keresztelés a Rácfürdőben. E hó 10 én 
d. u. öt órakor egybesereglettek a helybeli baptista köz. 
ség tagjai dohány utcai szerény, dísztelen imaházukban, 
hogy Meyer nevű papjuknak, ki szabad óraiban becsü-
letes iparos, meghallgassák prédikációját. Hét óra felé 
az ájtatos társaság a Rácfürdőbe vonult, hol keresztelési 



szertartásnak kellett lefolynia, miután a szőke Duna hű-
vös habjai nem talaltattak alkalmasnak a szertartas 
.egészséges4 végrehajtására. A folyosón mintegy más-
fél tucat baptista fogadta az ájtatos tarsaságot, s ugy 
vonultak be a nagy furdőterembe, hol körül állván a víz-
medencét : a lelkész asztalától jobbra a nők, balra a fér-
fiak állották. A fürdő összes személyzete a háttérben 
foglalt állást, feszült kíváncsisággal varva a történendő-
ket. A hivők nagyobb száma a munkásosztályhoz, a 
kisebb szam a kereskedő osztályhoz tartozik. A cere-
mónia kezdetéig épületes társalgással tölték az időt. A 
teremben félhomály uralkodott Mindössze két gázláng 
égett, és két darab stearin-gyertya a .tiszteletes* aszta-
lan. Végre megjelentek az .újszülöttek/ összesen heten. 
A férfiak nevei: Katona (földmives), Siegler (pék) és 
Nagy (asztalom). Mindhármán erőteljes férfiak. A négy nő 
közül egyik mintegy 30 éves, kettő . javakorbe!i\ a ne-
gyedik tisztes öregasszony. A férfiak len ingben és nad-
rágban, a nők fehér len-jackeban és alsóruhában. Meyer 
lelkész imával nyitotta meg az ünnepélyt s azután kar-
éneket intonált, melyet a hivek is énekeltek. Erre hosszú 
beszéd következett, melyben a .keresztelés' szót értel-
mezte az iparos lelkész. Rövid ima után kezdetét vette 
a tulajdonképeni keresztelési aktus, mi pedig abból állott, 
hogy a tiszteletes beleállott a medencébe, az újszülöt-
tek meg egyenkint járulták elébe s az .atyának, fiúnak 
és a szent léleknek nevében* jól belenyomogatta a vizbe 
s benne tartotta őket két másod percig. A szertartás 
végeztével ugy az uj szülöttek, mint a tiszteletes külön 
kabinokba vonultak, hol száraz ruhát vettek magukra 
s még egy hosszú éneket elénekelvén, a szokatlan ün-
nepély bevégződött. 

* A Petőfi-társaság e hó 11-én tartott ülésén, Há-
túin Péter egyetemi tanár és társulati elnök .Mekkaba* 
cimű érdekes felolvasást tartott. Ilatala, ki tudvale-
vőleg hosszabb időt töltött keleten, alapos ismerője 
a keleti nyelveknek és a mozlim életnek. Ezúttal a 
mohammedán vallás egyik sarkalatos elvéről, a Mek-
kaba való zarándokolasról beszélt. A Korán azt pa-
racsolja, hogy minden mozlim évenként legalabb egy-
szer zarándokoljon el Mekkaba s szegény és gazdag 
egyaránt iparkodik e követelménynek megfelelni. A 
gazdagok szépen felkantározott tevéken, öszvéreken vagy 
szamarakon, a szegények gyalog teszik meg a hosszú 
zarandok-utat. A karavánt egy pasa vezérli egy ágyú 
és sorkatonaság fedezete alatt. A nagy hőség elkerülése 
végett a karavan éjjel utazik, s nappal pihen. Egyik fő-
állomása Dzsidda, mely Eva anyanktol nyerte nevét, 
mert a legenda szerint Eva ott van eltemetve. Dzsidda-
ból a szent határ felé csak mozlim mehet s jaj antiak 
a hitetlennek, ki ez utat megszentségteleníteni merész-
kedik. A zarandok öltözetét az ihram képezi, mely ken-
dőből álló ruhadarab, s csak szuken fedi a testet. Az 
ihramot a zarandoklás tartama alatt nem veszi le egy 
jámbor mozlim sem, ha egy hónapig tart is a zarándok-
lás. Mielőtt a zarandok azt felteszi, elóbb leberetválja 

! fejét s levágja körmeit. A lábbeli csak fatalp lehet, a 
szentebbek azonban mezitlab zarándokolnák. El Hedda-
nal kezdődik a szent hatar, itt leveti a mozlim a fatal-
pot s mezitlab folytatja utjat. Mekkaba érve egetverő 
zaj között üdvözlik a szent varost. Maga Mekka belülről 
elég szép város, utcai rendesek, itt-ott szépek ; a hazak 
többnyire kőből vannak épitve ó-arab ízlésben. A Kaba 
egy nagy négyszögű udvar közepén all s ott őriztetik 
a mozlim vallas legszentebb ereklyéje, az ezüstbe foglalt 
fekete kő, melyet minden mozlimnek egyszer életében 
latnia kell. Hatala az idő rövidségénél fogva csak egy 
részét olvasta fel értekezésének s zajos tapsokat ara-
tott vele. 

* Hugó Viktor házában naponkint Összegyűlnek 
a nagy költő barátai és tisztelői s ilyenkor asztalánál a 
legérdekesebb tarsalgasok folynak, melyekből mar sok 
érdekes részlet jutott nyilvanossagra. Igy a költő közelébb 
a halhatatlanságról tett szellemes nyilatkozatot. .Mi 
más meghalni, úgymond, mint belekölt izni az örök 
életbe ? Csupán a világok millióit kell tanuúl hivnom, 
melyek bamulatba ejtenek sugárzó szimfóniájukkal, s e 
világ-milliókon tul vájjon mi fekszik? A végtelenség, és 
ismét a végtelenség. Ha Isten nevét ejtem ki, önök 
néhányának, kik nem hisznek Istenben, mosolyt csalok 
ajakára. Mért nem hisznek önök Istenben ? Mivel a ter-
mészet őserejében hisznek. Azonban mi a természet ? 
Isten nélkül parányi homokszem. Annyit jelent ez, mint 
a dolgokat csekély oldalukról tekinteni, mivel a nagy 
vakit. En azonban a nagy oldal mellett vagyok. Mi a 
föld ? Bölcső és sir. Valamint azonban őstörténete van 
a bölcsőnek, ugy van kisugárzása a fénynek : csukott 
ajtó a földre nézve, nyitott kapu a sejtett világok felé. 
Igen, uraim, bármikép legyek arról meggyőződve, hogy 
holnap, vagy tiz év múlva eltemetnek, érzem azt az 
egyet, hogy nem tartanak meg ide lent. Az önök hat 
lab földje nem térit fölém éjszakát ; az önök földi fér-
gei csak mulandó részemet emészthetik meg ; a mi 
azonban a fejemben él, a szem és a fül, a homlok 
és a szaj, azt semmi földi hatalom nem semmisítheti 
meg! Nemsokára elválok önöktől, higyjenek annak 
az embernek, kinek koponyaja sok mindennel jött érint-
kezésbe. A tudomány még számos fölfedezést teend a 
földön, azonban mindannyiszor téved, ha nem all egy 
fényes ideál szolgálataban !* 

* Az idei újév napján tartott népszámlálás elő-
zetes eredményei már közzé tétettek a Statisztikai Havi 
Füzetekben. E szerént a főváros összes lakossága 173, 
938 férfi, 186.613 nő» összesen 360.551 lélek. Ezek 
közül vallásra nézve r. kath. 242.981, gör. kath. 1267, ör-
mény kath. 7, ág. hite. ev. 10.275 férfi, 9765 nő, ösz-
szesen 20.04o, helv. hitv. 10875 férfi, 11.339 n ő, össz. 
22.214, unitárius 76 férfi, 43 nő, össz 119, görög-ke-
leti 1864, zsidó 70.879, mohammedan 7, hitfelekezet 
nélküli 201, még meg nem keresztelt 25, vegyes 972. 
Nemzetiségre nézve legtöbb a magyar, t. i. 198.742 lélek. 

* A sárospataki ref. leanyiskola javara jövő hó 



7*én táncvigalommal egybekötött közvacsora rendezte-
tik. Nagyon üdvös célt mozdit elő a rendezőség, mely-
nek élén Zsindely István áll, midőn ama nagy prot. 
helyen, hol apácák leányiskolája virágzik, ily módon is 
erősíteni törekszik a ref. leányiskola alapjait. 

* A budapesti protestáns országos Árvaegyletnek 
választmánya az árvaházban rendezendő Karácsonyi 
ünnepély alkalmából azon kérelmet intézi árvái ne-
meslelkü pártfogóihoz, miszerint kegyes adományaikat 
akár a női választmány tagjaihoz, névszerint özv. Szé-
kács Józsefnéhoz (Magyar-utca 20 sz.), Dániel Cséry 
Szerenához (Muzeum-kÖrút 5 sz.) Haberern Jonathan-
néhoz (Borz-utca 7 sz.) Hunfalvy Pálnéhoz (Akademia-
utca 32. sz.), Schneider Józsefnéhez (Deák-Ferenc-utca 
15 sz.,) akár az árvaházba, szegény-háztér I. szám alá 
küldeni szíveskedjenek. 

* Esztergom városában, a magyar kath. egyház 
Rómájában, most szervezkedik a ref. egyház. Lapunk 
olvasói bizonyára valamennyien tudják méltányolni e 
szervezkedés nagy fontosságát. A szent célra adakozni 
szándékozók adományait örömest átvesszük, nyugtázzuk 
s rendeltetési helyére juttatjuk. Az e tárgyban kibocsátott 
„Kérelem*, igy hangzik : Esztergomban a helv. hitv. egy-
ház megalakult, a mai napon megtartott első isteni tisz-
telettel megnyíltak előttünk a krisztusi tiszta tanok 
hirdetésével a valláserkölcsi élet isteni kegyelmet feltáró 
kapui; kebleink mélyén hosszú időkön át szeretettel 
melengetett vágyaink teljesülének s az oly rég érzett 
szükség vallási életünkben híveink buzgalma és áldozat 
készsége folytán pótolva van. Azonban, hogy a hitben 
erős, de számban még nem oly népes egyházunk jövője 
biztosíttassák s fölvirágoztassék, különösen, hogy saját 
templomunkban és nem bérházban dicsérhessük az Urat, 
az isteni bölcs gondviselés és áldó kegyelem, a hívők 
buzgósága és áldozatkészsége mellett, kötelességünknek 
ismerjük erkölcsi és anyagi támogatásért első sorban 
protestáns hitsorsosaink, másod sorban pedig a tiszta 
keresztyéni tanok által áthatott egyéb keresztyén em-
bertársaink segélyéhez fordulni, kérve őket, hogy a mit 
az isteni kiapadhatlan kegyelem földi javakban fölösle-
get nyujta nekik munkálkodásaik után, a most megala-
kult egyházunkat a megerősödésre segélyeikkel eljuttatni, 
s minket az Ur házának felépítésében adományaikkal 
biztosítani szíveskedjenek, évszázados szokásainkoz híven, 
részünkre gyűjtés eszközölni s azt alábbi rovatokba ve-
zetve a tatai ev. egyházmegyei esperesi hivatalához — 
Szomod u. p. Tata — címezve beküldeni kegyesked-
jenek. Esztergomban okt. 16-án. Páli Lajos, a tatai helv. 
hitv. ev. egyh. megye esperese, Széki Aladár, h. lelkész-
Burián Pál gondnok. Szabó Titus algondnok. Bódogh 
Kálmán, Bőgér István, Dr Burián János, Farkas János, 
Horváth Menyhért, Környei Imre, Marton József, Márffy 
Ödön, Nagy Sándor, Pethes Géza Aladár, Sebestyén 
János, Vajda Péter, presbyterek. — Az Esztergomban 
most alakuló h. h. ev. egyház, mely ezen oly fontos 
ponton, az alakulhatásnak nehézségeivel küzd, s önerejé-

vel az alakulással járó terheket emelni, templomot, tan-
termet, lelkész- és tanitólakot építeni nem képes; — 
a valláserkölcsi élet fontosságát s az államéletre is jó-
tékonyan hatását ismerő minden igaz magyar hazafinak 
s különösen a protestánsoknak — mint egyházi tekin-
tetben is érdekelteknek — kegyes adakozásban nyilvá-
nuló pártfogolásába a superintendensi hivatal által legme-
legebben ajánltatik. Pap Gábor, dunántúli h. h. ev. 
superintendens. 

* Orgonaszentelés Mányon. A legbensőbb vallásos 
örömmel kívánom ezennel különösen a hazánkbeli helv. 
hitv.egyházakkal tudatni, hogy a Fejérmegyébe kebelezett 
Mány község ref. egyházának is van már, — még pedig 12 
változatú, szin, alak s hangra nézve egyiránt gyönyörűséges 
orgonája. Mely, midőn előbb emiitett előnyeivel egy ma-
gasztos oltárképen áll templomunkban, annak fő ékessége 
s a hivek gyönyörűségéül egyfelől, másfelől ritka szép 
hangjával, állítat s templomszeretetre buzdítja a hí-
veket. Fölszentelése e valóban remek s a mellékes költ-
ségen kivül 1800 frtba került, legjobb anyagokból ké-
szült műnek f. évi dec. 4-ikén ment véghez, roppant 
helyi és vidéki részvét mellett, a bicskei és helybeli lel-
készek, valamint a rögtönzött községbeli dalárda sike-
rült közreműködésével. A frissét pedig a meghívott uri 
vendégek s rokonok a paplakon járták el másnap reg-
gelig és igen jó kedvvel, mit különösen a pesti theolog. 
intézetből kijött jeles hat if jú tett oly élénkké. Készí-
tője e minden tekintetben sikerült műnek Budapes-
ten lakó m. kir. udv. orgona építő Országh Sándor 
ur, kit ezennel teljes készség s örömmel ajánlunk az 
orgona nélkül lévő s azt szerezni vágyó egyházak 
figyelmébe. Kiss Károly, ref. lelkész. 

* Templomszentelések. Biharmegyei Erdőgyara. 
kon a tavalyi év folyamán Vörös Károly szalontai épí-
tész által munkába vett ref. templom teljesen elkészült, 
s a csinos szentegyház fölszentelése közelébb ment végbe. 
Az ünnepélyen Nagy Sándor szalontai lelkész, mint 
esperesi helyettes mondott előimát; az ünnepi beszédet 
Hajdú Elek vadászi lelkész tartotta. Böszörményi Ká-
roly árpádi lelkész urvacsorát osztott, Böszörményi Pál 
bajji lelkész keresztelt, s végül Nagy Sándor esketett 
és zárimát mondott. Az ünnepélyre Sipos Imre belé-
nyesi lelkész is, mint Erdőgyaraknak hatodfél évig volt 
buzgó lelkipásztora, meghivatott egyik fungens lelkészül, 
de a távolság miatt meg nem jelenhetvén, hogy leg-
alább szellemileg részese legyen ez ünnepélynek, egy 
alkalmi költeményt küldött volt híveihez. — A küküllői 
ref. egyházmegyében levő nagyteremi gyülekezet csak-
nem egészen újonnan épitett temploma szintén átadatott 
a használatnak. Ez alkalommal functiokat végeztek Ka-
kasi Márton helybeli, Dali János korodszentmiklósi és 
Kovács Elek gálfalvi lelkész. 

* Gyászhírek. Gsanálosy György nagy-paládi lelkész, 
nyugalmazazott ref. esperes, mint lapunknak írják, 
dec. 9-én 69 éves korában elhunyt. Lelkészi hiva-
talt Nagybányán és Nagy-Paládon 43 évig viselt. 



Temetése n - é n történt, több lelkésztársai és a vi-
dék előkelősége nagy részvéte mellett. Háznál imádott 
Bencsik István, esperest, majd Gulyás Lajos a nagy-
bányai egyház küldöttségének feje, tett diszes koszorút, 
rövid beszéddel, koporsójára, ez prédikált I Mózes XXIV 
56 alapján, a templomban. Sirnál beszélt Szikszay Já-
nos lázárü lelkész. — Szűcs Sándor miskolci ref. liceumi 
rendes tanár hosszas szenvedés után, életének 47-ik, bol-
dog házasságának 15-ik, gimnáziumi tanárságának 9-ik 
évében, folyó december hó 13-ikán délután 1 órakor 
jobb létre szenderült. A munkás tiszttársat, hű férjet, 
jó atyát és szerető rokont gyászolják : özvegye szül. Lo-
garasi Róza asszony, — gyermekei : Béla, JózsefJ Sán-
dor, Mariska, Róza, és Juliska, — apósa Bogarast Gá-
bor, karcagi gimnáziumi tanár nejével és gyermekeivel, 
tiszttársai és tanítványai. A megboldogult porrészei de-
cember 15-én d. u. 3 órakor tétettek síri nyugalomra. 
Az úr áldása és a jók emlékezete őrködjék siri álma 
fölött ! — Molnár István kunszentmiklósi tanitó, a felső-
kiskunsági tanitói-kör szeretett elnöke, a solti ref. egy-
házmegyei tanitói gyámegylet gondos pénztárnoka folyó 
hó 13-án életének 56., tanítóságának 34-ik évében meg-
szűnt élni. Veje : Olasz Lajos dunapataji tanitó, öt gyer-
meke, számos barát és tisztelője fajialják gyászos el-
hunytát. — Láhne Frigyes, a sopronyi Láhne-féle ma-
gán intézet igazgatója és birtokosa, kinek ügye ezelőtt 
pár évvel a dunánt. ev. ág. egyházkerület gyűlésein 
oly nagy prot vert föl, f. hó 9-én élete 56-ik évében 
meghalt. L. mint nekünk irjak, igen buzgó tagja volt a 
sopronyi ev. gyülekezetnek, intézete is evangelikus jel-
leggel bírt s több ideig a kerület felügyelete alatt állott, 
mig nem az, az ellene emelt vádak folytán, levette róla 
kezét. Tevékeny, vas erélyű és szorgalmú ember volt, 
s egyike legképzettebb tanférfiainknak. Nagy csaladot 
hagyott maga után, melynek egyik tagja, legidősb fia 
Láhne Miksa fogja az intézetet továbbra is vezetni. — 
Kovács Lajos Debrecen-város volt polgármestere és ma-
gánlevéltárnoka f. hó 11 -én 73 korában elhunyt. Becsü-
letes, fáradhatlanúl munkás férfiú volt a boldogúlt, ki a 
debreceni ref. egyház és főiskola helyi gondnoki tiszt-
jét viselte. A rövid egyházi szertartást a nagy templom-
ban Könyves Tóth Mihály végezte kitűnő eloquentiával. 
Béke poraikra! 

* Lapunk legközelebbi számában a népiskolai 
kézi és vezérkönyvek készítésére megjelent Pályázatban 
e helyen ,IX. Testgyarkorlatra és X. Munkatanitásra 
vezérkönyv a szükséges ábrákon kivül 4—5 ívnyi terje-
delemmel* a 4—5 ivnyi helyett 4—4 ivnyi olvasandó. 

N E C R O L O G . 
Bariss Sándor élete. 

Küzdelem az élet 1 Csalódás a vége ! 
A sötét pessimismus e rideg szavaival fogok hoztji 

egy élet rövid ecseteléséhez. Szeretném enyhíteni a ri-
deg valóság elkeserítő tényeit ; szeretném szemeim elé 
állítani nem egy egyházi férfiunk bátorító példaját s 
rámutatni, hogy igenis van jutalom, elismerés, az egy-
ház terén való engedetlen munkásság szamára legalabb 
azok szivében, kik a megfeszített munkásság közvetlen 
élvezői voltak. P'ájdalom ! Bariss Sándor életének utolsó 
évei — tekintetbe véve jeles theologiai készültségét, 
mély vallásos kedélyét, egyháza körében 28 éven at 
kifejtett önfeláldozó, tisztán urunk dicsőségét kereső 
munkásságát, és ez előzményekhez hasonlítva végévei-
nek keserű tapasztalásait — megerősítenek bennünket 
pessimisticus felfogásunkban. 

Küzdelem az élet 1 Csalódás a vége ! 
Bariss Sándor 1813 május 27-én született Bazin-

ban, Pozonymegyében. Atyja, Bariss János, baziri fita-
nitó volt s mint ilyen ő vette kezébe szeretett fia első 
elemi oktatását. Anyját Razgha Júliának hívtak s édes 
testvére volt a 49-ben martyrhalált szenvedett Rázgha, 
pozsonyi lelkésznek. A magyar nyelvet Győrött sajatitá 
el, honnan, gymnásiumi tanulmányait megkezdvén, egy 
év múlva visszatért szülővarosaba. Bazinban Gryssa 
János, ev. lelkész vette őt gondozás alá, elvégezvén vele 
a harmadik gymn. osztályt, Modorban Gottschaldovszky 
Mihály és Grosz János alatt poesist és rhetoricat végzett. 
Vallásunk iránti mély vonzalma a theologiai palyara 
vitte a tanulni vágyó ifjút, miért is benső hivatását kö-
vetve, Pozsonyba ment, hol a theologia-philosophiai 
szakot Grosz János, Martiny Gábriel, Greguss Mihály, 
Schevrlay Mátyás és Billnica János tanárok vezetése 
alatt kitűnő sikerrel elvégezvén, 1834-ben letette az 
»examen rigorosum*-ot pro ministerio. 

Tanulmányait folytatandó 1835-ben Bécsbe ment ; 
de saját vallomasa szerint — az ottani egyetemen ural-
kodó, a theologiai szabad kutatást bilincsekbe verni 
akaró szellem ki nem elégíthette fennen szárnyaló val-
lásos gondolkodását, s igy elhatározta, hogy inkább a 
németországi egyetemeken tölt egy évet, mint Bécsben 
hármat. Terve sikerült. Szülői beleegyezésével — miután 
előbb nevelői állást fogadott el — 1837-ben boldogító 
reményekkel eltelve Jenába ment, hol az akkori prorec-
tor, valamint a többi tanárok altal is tárt karokkal fo-
gadtatott. Önéletiratában a túláradó érzelem hangján 
emlékszik meg jénai tanárairól, a mi igen természetes, 
ha elgondoljuk, hogy Baumgarte*n, Crusius, Hase, Schwarc, 
Friesz, Grimm és Lange voltak tudvágyó szellemének 
kielégítői. 

Egy év múlva búcsút vett a theol. tudományok e 
herosaitól és Haliéba ment, hol alkalma volt Geseniust, 
Wegscheidert, Tholuckot, Niemeyert hallgatni s ez 
utóbbi szives vezetése alatt a hallei »Pádagogium'-ot 
is tanulás céljából meglátogatni. Mindezen tanárok elő-
adásairól oly bő jegyzeteket vezetett, hogy válóban 
bámulnunk kell önemésztő, vas szorgalmát. 

Alapos, tudományos készültségének hire elhatolt 
Pozsonyba is, és a német egyetemeken nyert kitűnő 



bizonyítványai alapján báró Geusau nevelői állással kí-
nálta meg. Nemsokára azonban Pestre ment, hol egy 
fiatal jogász mellett nyert correpetitori alkalmazást. Itt 
sem maradt sokáig, mert báró Duka szép ajánlattal 
Bánátba hivta a jeles késziiltségű theologust s mindent 
megtett, hogy fiai mellett nevelősködjék. Ebbeli hiva-
tásának oly szépen felelt meg, hogy híre a bánáti es-
perességben csakhamar elterjedt. 1847-ben egy Becs-
kereken tartott esperességi gyűlés alkalmaval egyhan-
gúlag megválasztatott a Temesvarott felállított esperes-
ségi algymnásium első tanarává s ugyanazon év októ-
ber i-én Korner Vilmos, bánáti főesperes altal ünnepé-
lyesen bevezettetett hivatalába. Most már azon édes 
remény boldogitá szivét, hogy állandó alkalmaztatása 
folytán háboritlan élvezheti majd a családi élet örömeit 
s nőül vette Nikolics Franciskát. Azonban a 48—49-iki 
viharok felette is oly vésésén tornyosultak, hogy a vilá-
gosi katastropha után a gymnásiummal együtt állása is 
megszűnt. 

Kinos helyzetéből a nagy-kikindai egyház ragadta 
ki, mely egyhangúlag választa meg lelkészeül. Lelkészi 
hivatala mellett azonban tanari teendőket is végzett. 

1853-ban a lieblingi egyház valasztá lelkészeül, s 
ő azon reményben, hogy ezen tekintélyes egyház köré-
ben végre érvényesítheti hosszas küzködéssel szerzett theol. 
tanulmányait, örömmel engedett a meghívásnak. Szegény 1 
nem tudta, hogy most kezdődik csak igazan a küzde-
lem, melynek vége csalódás. Valóban szomorúság fogja 
el az embert, ha beletekintünk e 3700 lélekből álló egy-
háznak rendesen általa vezetett jegyzőkönyveibe, s ör-
vendetes tények registralása helyett csak keserű panaszra 
bukkanunk azoknak minden lapján. 

Mindjárt hivataloskodása kezdetén erélyesen kikelt 
a fiatalság erkölcsi romlottsága ellen, kért, panaszkodott, 
feddett, esdekelt, — mind hasztalan, a nép és az elöl-
járók érzéketlenségén hajótörést szenvedett minden kí-
sérlete. Felkarolta a felnőttek oktatását ; sürgette a szo-
kásos katechisátiót, — de célt nem ért a kellő támoga-
tás hiányában. 

Nagy egyháza dacára oly csekély volt fizetése, 
hogy gyakran a legkínosabb helyzetbe ju to t t ; s mégis 
valahányszor elpanaszolta sorsát a híveknek, sanyarú 
helyzetét, gyermekei reménytelen jövőjét a gyűléseken : 
mindannyiszor részvét nélküli közönnyel, sőt könyörte-
len elutasítással találkozott. Volt idő, midőn a kerület-
hez kellett folyamodnia segély-kölcsönért, hogy család-
ját fenntarthassa. E sanyarú sorsa dacára páratlan 
kitartással végezte a számos és az itteni viszonyok kö-
zött valóban terhes functiókat. Anyagi szegénysége és 
sokoldalú hivatalos elfoglaltsága mellett a 60-as években 
a főesperesi hivatalt is viselte, és 15 éven át volt me-
gyei bizottmányi tag. Papi teendőiben oly buzgón járt 
el, hogy a legterhesebb elfoglaltság közepette is csak 
nagy nehezen engedte át másnak a szószéket. 1853—80-ig 
6500-at keresztelt, 5000-et temetett — a legkisebb gyer-
meket is beszéddel — 1200-nt esketett ; ha ehhez még 

hozzávesszük a terhes és rendesen hosszan tartó temp-
lomi szolgálatot a hétköznapi isteni tisztelettel együt t ; 
bizony megérdemelte volna öreg napjaiban a békés 
nyugalmat. 

Fájdalom ! nem ez volt osztály része. 
1874. óta egy nyugodt és boldog perce sem volt 

egyházában. A szennyes önérdek és határtalan becs-
vágy betolakodott az egyházba s felforgatta annak bé-
kéjét. Hijaba volt minden kérése, a béke szózata ered-
ménytelenül hangzott ajkairól. A felbujtogatott vad 
tömeg, vezetve azok által, kik az ő jóindulatú meleg 
pártfogása folytan nyertek az egyházban alkalmazást, 
megtámadta szeplőtlen tisztaságú jellemét s elmozdítását 
követelte. Sőt megtörtént, hogy egy féktelen szenvedélyű 
egyháztag, kinek kötelessége lett volna az egyház béké-
jét, istentiszteleti cselekmény magasztos jellemét meg-
őrizni, nem átallott közvetlen az úrvacsorai cselekmény 
előtt a templomban felállni és a néphez saját lelkészét 
gyalázó beszédet tartani a nép nagy rémületére. Ily 
méltatlan bánásmód mellett — az esperesség részéről 
mindenkor teljes készséggel nyert hathatós segélyen ki-
vül — csakis tiszta lelkiismeretében talált vigaszt, ha-
bár a méltatlan vexatiók hosszú lancolata csak halála 
pillanatában szakadt meg. 

Egyháza érdekében folytatott küzdelmeit és az ön-
feláldozásig hiven teljesített lelkészi functióit — egy 
évig tartó, veszélyes betegsége, mely borzasztó hidegben 
végzett temetési functió következménye volt — azzal 
hálálta meg egyháza, hogy magas kora és betegsége 
folytán igényelt s oly méltán megérdemlett nyugalomba 
lépését egy-két nyomorúlt forint felajanlása által lehetet-
lenné tette. Ez volt jutalma. 

Gyakran álltam ágya mellett s a részvét őszinte 
fájdalmával hallgattam utolsó panaszát. Szavát, fájdal-
mát megértéin, hiszen röviden csak azt mondá : küzde-
lem az élet, — csalódás a vége ! 

— — Csak egyben nem csalódott : a vallás vi-
gasztaló erejében. Az uri szent vacsorát utolszor én 
nyujtám neki s láttam arcán a boldog, hiterős megnyug-
vás kifejezését. 

Temetése e hó 5-kén volt nagy számú közönség 
részvéte mellett. Az udvaron nt. Kramár Béla, főespe-
res ur tartott megható imát, a templomban Gretzmacher 
Frigyes, kis-semlaki lelkész szónokolt 2. Tim. 4 7—8 
alapján. A sirnál Trnovszky Emil, birdai lelkész bucsú-
imája után, nt. főesperes úr szentelte be az egy évig 
tartó betegsége alatt is oly sokat szenvedett tiszttárs 
hűlt tetemeit. 

Öt életben levő gyermeke közül — Sándor nevű 
fia Párisban él és a , L e s Savants Contemporains" ci-
mű francia bio-bibliographicus vállalat szerkesztője, — 
3 állta körül a jó atya sirját. A békesség szelleme 
lengje körül sirját 1 

Zvarinyi Emil, 
l i e b l i n g i e v . s . l e l k é s z . 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó - t u l a j d o n o s : 23a,lla,gri l ^ ó i . D E U T S C H M . - f é l e m ű v é s z e t i i n t é z e t B u d a p e s t e n . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
és 

K 1 A D Ó - H 1 V A T A L : 
IX. br. Kinizsy-utca 29. iz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben h á z h o z h o r d á s s a l s vidékre p o s t a i k ü l d é s s e l 

f é l é v r e 4 f r t 5 0 k r . , e g é s z é v r e 9 f r t . E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n 

k i r . p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Hirdetések di ja : 
4 h a s á b o s pe t i t sor t ö b b s z ö r i b e i k t a t á s á é r t 

5 kr . , egysze r i é r t 7 k r . s o r j a . — l l é l y e g d i j 

k ü l ö n 3 0 k r . 

Teljes széLm.-úi példám.-yoltkiSLl mindég szolgálu a t n n k . ""TgggJ 

Előfizetési felhivás 

„PROTESTÁNS" EGYHÁZI és ISKOLAI LAP 
1882. évi, huszonötödik 1-ső félévi f o lyamára . 

U 

Előfizetési cLij : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 50 kr., negyedévre 2 forint 25 kr 
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Kinizsy-utca 29-ik szám alatt) kérjük küldeni. 

Laptulajdonos és felelős szerkesztő 
Dr. Ballagi Mór. 

Karácsony ünnepén. 
A mai nap reggelén felzeng a karácsonyi 

öröm-ének az egész nyugati keresztyénség köré-
ben. Millió és millió ajak viszhangoztatja amaz 
angyali éneket : ,Dicsőség Istennek a magas meny-
nyekben, a földön békesség és az embereknek 
jóakarat !* S hála a jó égnek, ma már ezen 
ének nálnnk magyar protestánsoknál sem kelt 
keserű érzelmeket ; öröm- és hálatelt kebellel ve-
hetünk részt keresztyén testvéreinknek mai 
szent hangversenyében, a sok tűrés, szenvedés 
után derültebb napok virradtak reánk; hazai pro-
testántismusunk fája, melynek gyökérszálait oly 
sok köny és vér áztatta, s melynek a míg 
megizmosodott oly kemény viharokkal kellett 
megküzdenie, ma már szabadon tenyészik, s mi, 
kik annak árnyékában keresünk boldogságot, sza-
badon ápolhatjuk, tisztogathatjuk e szent fát. 
Vannak még igaz, sebeink, fájdalmaink, de nap-
ról-napra enyhülnek ezek i s ; fel kellett jaj-
dulnunk még a közelebbi napokban is egyik-
másik törvény fonák magyarázata s alkalmazása 

miatt ; de reméljük, hogy" ezek csak múló ba-
jok, hominum commenta delebit dies, s talán 
rövid idő multán. Ha csak fél, annyival inkább 
ha másfél vagy két századdal visszatekintünk a 
múltba s a mai időket az akkoriakkal összehason-
lítjuk : hálatelt szívvel kell felfohászkodnunk : Dicső-
ség legyen Istennek a magas menyégben! 

S helyzetünknek ezen általános javulása 
mellett a hazai prot. egyház egyik részének, a 
református felekezetnek még különösebben is van 
oka az örömre. A mult hónap oly karácsonyi 
a jándékot hozott ennek, mely után az apák ke-
vés híján száz év óta sóvárogtak. Ma, midőn a 
világ üdvezitőjének születése felett örvendezünk, 
megszületve lenni látjuk az egységes s az egyön-
tetüleg szervezett magyar reform, egyházat ; meg-
születve látunk lenni oly intézményeket, melyek-
től egyházunk gyengeségeinek, vagy legalább 
azok egy részénele orvosoltatását bizton remél-
hetjük. Békesség e földön s az embereknek jó-
akarat! 

De épen ma, midőn Urunk születése em-
i o 3 



lékünnepét üljük, kétszeresen kell, hogy gon-
doljunk egyházunknak is újjászületésére. Azok az 
ajándékok, melyeket az újabb idők szelleme egy-
házunknak s a zsinat különösebben a ref. egy-
háznak hozott, egyszersmind súlyos kötelezettsé-
gekkel vannak egybe kapcsolva. Eddig ha egyhá-
zunk hiányai, gyöngeségei ötlöttek szemeink elé, 
jó mentségül szolgáltak a nehéz idők, a súlyos 
viszonyok : ezentúl a felelősség kizárólag rajtunk 
fekszik. Ma már az evangyéliomot prédikálhatjuk 
szabadon; népünk oktatása, művelése érdekében 
akadály nélkül munkálkodhatunk a templomban, 
iskolában, a társadalmi téren s a sa j tóban; meg-
kereshetjük híveinket az alamizsnákért s ezeket 
kioszthatjuk a szűkölködőknek, legyenek ezek 
egyesek vagy testületek; szabad előttünk a tér 
úgy a bel-, mint a külmissiói munkásságot illetőleg. 
Egyházunk jólléte vagy hanyatlása egyedül tő-
lünk függ; Isten és emberek előtt csupán mi ma-
gunk leszünk azért felelősek. 

Azok a § ok pedig, melyeket a zsinat meg-
alkotott, avagy a következő zsinatok s konven-
tek megalkotandanak, vajmi keveset tesznek ma-
gukban az egyház felvirágoztatására; holt betűk 
azok, melyekbe nekünk kell lelket önteni; azok 
csak lehetővé tették és teszik az együttes, az 
egyöntetű, egyugyanazon célokra irányuló mun-
kálódást; de a munka a mienk, s pedig fokozottabb 
mértékben, mint eddigelé. A zsinat p. o. elha-
tározta, sőt tényleg is megkezdette egy egyházi 
közalap felállítását; az erre vonatkozó szabályo-
kon meglátszik a mester keze ; de utoljára is nem 
a §-ok fogják azt létrehozni, hanem a szellem. 
Elhiszem, hogy ilyesféle adókivetésnél legcélsze-
rűbb az osztályadó ; de mit ér a törvényhozók-
nak minden bölcsesége, ha az emberek egyik 
osztályba se akarják magukat beiratni. A holt 
betű nem fog használni, hanem megmentendi 
egyházunkat anyagilag az, ha azok, kiket a gond-
viselés a Mózesek és Áronok székeibe ültetett, 
fokozott tevékenységet fejtendenek ki, s belől és 
kivül a templomok falain, élesztik s fokozzák a 
keresztyéni testvériesség s az áldozatkészség érzetét. 
A domesztika keretét a zsinat elkészítette, de ne-
künk, ezereknek és ezereknek kitartó munkássága 
kívántatik ahoz, hogy a keretbe tetszetős s be-
cses kép készüljön. 

Vagy p. o. meghozattak az alsóbb és fel-

sőbb rendű iskolákra vonatkozó törvények; de 
ma már keveset ér az magában, hogy régi ön-
kormányzati jogainkat, vagy legalább azok egy-
részét megmentettük. A mai gyakorlatias irányú 
kor nem azt keresi, hogy ki állította, ki tartja fenn 
s ki kormányozza az iskolákat, hanem azt, hogy 
azok mennyiben felelnek meg céljaiknak s a 
kor kívánalmainak. Gyarló dicsőség az magában, 
hogy iskoláink szervezetét mi készítjük, ha a fel-
mutatott sikernél az elsőségnek századok óta ke-
zünkben tartott pálmáját elragadják tőlünk. Pe-
dig ha ezt nem akarjuk megengedni, akkor mai 
napság, midőn úgy az államban, mint más vallás-
felekezetekben oly hatalmas versenytársakra akad-
tunk, nem elég a törvény holt betűje, élet és 
lélek kell ehez, mely egyfelől buzdítsa, támogassa 
a szellemi munkásokat, másrészt fakaszszon újabb 
és újabb jövedelmi forrásokat, melyek a fáradozó 
munkásokat felüdítsék, versenyképesekké tegyék. 

A zsinat megállapította szép renddel, hogy 
a lelkésznek, egyháztanácsnak, közgyűlésnek mi 
a joga és kötelessége; de a leglényegesebbet, azok-
nak legfőbb kötelességét elhagyta: a vallás-er-
kölcsi élet fejlesztését. Vagy ha kimondotta is 
szóval, de ezt parancsolni, §-ok által megvalósítani 
nem lehet. Ehez lélek és élet kell. Ez nem a 
zsinat jog- és hatáskörébe tartozik; hanem ezerek 
és ezerek munkásságának feladata. Egyházunk 
minden nemesen érző tagjában fel kell a vallási 
lelkesülés szent tüzének gyúlni és ezzel önmagun-
kat melegíteni, embertársainkat lelkesíteni; hirdet-
nünk, terjesztenünk kell Isten országát szóval és 
példánkkal, és az egyházak élén álló egyesek és 
testületek ez által töltik be legkiválóbb mérték-
ben hivatásukat. 

Az Idvezítő születésének ünnepe necsak 
az örömnek, de az újjászületésnek az ünnepe is 
legyen reánk nézve. Sok az aratni való gabona, 
a munkások pedig kevesen vannak; új szellemre, 
fokozott tevékenységre van szükségünk. 

De hát a hajó sohasem juthat csendes rév-
parthoz? Ha a vihar nem hányja, önmagunk zak-
lassuk s pihenésre soha se jusson időnk? Pihenés 
csak a halálban van. Az élet elválhatlan kapcso-
latban van a munkássággal. Már a gyermeknek 
is megvannak a maga bajai, küzdelmei, csakhogy 
azok korához képest még aprók, kisszerűek ; de a 
mint tovább fejlődik, majd férfikorba lép^ ahoz 



k é p e s t f o k o z ó d n a k küzde lmei , s z a p o r o d n a k teen-
dői, és minél j e l e n t é k e n y e b b ál lást foglal el a 
t á r s a d a l o m b a n , a n n á l t á g a s a b b s anná l t ö b b oldalú 
lesz m u n k á s s á g i k ö r e . í g y v a n n a k a n é p e k is 
mind a pol i t ikai s t á r s a d a l m i mind az egyház i élet 
t e r én . Minél t o v á b b h a l a d n a k a fe j lődés , a civili-
sa t ió m e z e j é n s minél j e l e n t é k e n y e b b ál lást fog-
la lnak el a n é p e k n a g y c s a l á d j á b a n , a n n á l t ö b b 
m u n k a , a n n á l e r ő s e b b k ü z d e l m e k v á r a k o z n a k 
r e á j u k . N e m p i h e n é s u t án s o v á r o g t a k a mi apá-
ink, h a n e m h o g y v é t e s s e n e k le ró lunk a b e n n ü n k e t 
t e s p e d é s r e k á r h o z t a t ó bi l incsek, h o g y távol i t tassa-
nak el az a k a d á l y o k , m e l y e k b e e g y h á z u n k j o b b j a i 
szent célú m u n k á l k o d á s u k k ö z b e n minden lépten-
n y o m o n ü tköz t ek . E g y h á z u n k n a k j e l szava és a lap-
e l v e : a ha ladás , a f o ly tonos t ö k é l y e s b ü l é s ; ez p e d i g 
fo ly tonos , k i t a r t ó m u n k á s s á g o t igényel , és p e d i g 
kivéte l nélkül e g y h á z u n k n a k m i n d e n t ag já tó l , d e 
m é g i s főkén t a n n a k m a g a s a b b a v a g y a l a c s o n y a b b 
po l con álló vezérférf iai tól . 

A h o s s z a s k i t a r t ó k ü z d e l e m m e g h o z t a v é g r e 
a vá r t e r e d m é n y t . A z uj idők sze l leme l eve r t e 
e g y h á z u n k r ó l a s z á z a d o s bi l incseket , nyi tva a té r 
e lő t tünk , nyílik a lka lom minden o lda l ró l m e g m u -
t a t h a t n u n k , h o g y a szellemi s e rkölcs i e r ő n e k és 
j ó r a v a l ó s á g n a k mily m é r t é k e lakozik b e n n ü n k . 

Mi s ze re t j ük hinni, h o g y azok a kezek, m e l y e k 
3 0 0 éven ke resz tü l a S ión v é d e l m e z é s é r e szüksé-
gel t f e g y v e r f o r g a t á s b a n n e m f á r a d t a k ki, az épít-
k e z é s c s e n d e s e b b , d e á l d á s o s a b b m u n k á j á b a n s e m 
f o g n a k e lzs ibbadni . Hisszük, h o g y hazai p ro t . e g y -
házunk n e m c s a k a s z a b a d s á g s az a l k o t m á n y o s 
j o g o k m e g s z e r z é s é b e n és m e g v é d e l m e z é s é b e n 
volt e r ő s é s k i ta r tó , e g y n e m z e t t i sz te le tére m é l t ó ; 
d e e r ő s és k i t a r t ó leend a s z a b a d s á g n y ú j t o t t a 
e l ő n y ö k f e lhaszná l á sában , s a r e á v á r a k o z ó n a g y 
m u n k a k ö r b e t ö l t é s é b e n is. A H e r o d e s e k , kik ha-
z á n k b a n a 16-ik század n a g y szülö t t jé t ha lá l ra 
k e r e s t é k , ta lán m á r v é g k é p kihal tak, s m o s t m á r 
jó részben tő lünk függ , h o g y azon szülöt t növe-
k e d j é k t e s t b e n és lé lekben , Is ten és e m b e r e k e lőt t 
va ló k e d v e s s é g b e n . a . 

I S K O L A Ü G Y . 
Az ujabbkori theologus nevelés alapelvei. 

( F o l y t a t á s a és vége . ) 

Mi a feladat ? Papot képezni. 
Es mi a papnak, nevezetesen a protestáns ev. 

papnak feladata ? Az, hogy lelkészszé legyen. Lelkészszé 
pedig csak ugy lehet, ha birván azon tehetségekkel, 
erőkkel, melyek őt arra képesitik, egyrészt mindazon 
ismereteket, képességeket és ügyességeket megszerzi, 
melyek őt a lelkészi hivatal áldásos betöltésére, a lel-
készi teendők ügyes végzésére, a lelkekről való gondos-
kodásra, s az egyház atyáskodó igazgatására s veze-
tésére alkalmassá teszik és mivel neki minden legkisebb 
gondolataban, érzületében, szavaban, tettében és egész 
életében pasztornak kell lennie: ha másrészt azon er-
kölcsi jellemmel bir, mely egyedül képes az ő működé-
sének áldásos sikerét biztosítani. 

Ezen feladat szempontjából tehát, úgy latszik, 
teljes joggal osztályozhatjuk a theologiai képző eszkö-
zöket valamint általaban elméletiekre és gyakorlatiakra, 
úgy különösen az elérendő cél szempontjából olyanokra, 
melyek 

a) pusztán altalában tudását, ismereteit gyarapitjak 
és gondolkodását képezik s igy lelkének alaki kiműve-
lésére s anyagi gazdagitasara is befolynak; és ezek 
volnanak az előkészítő, alapvető tanulmányok (elméleti 
előképzés) ; 

b) olyanokra, melyek különösen theologiai ismere-
teit és főképen - - a gyakorlati élet szempontjából te-
kintve, — leendő papi hivatalaban szükséges ismereteit 
és ügyességét volnának hivatva neki megadni, és ezeket 
a voltaképeni fő-fő szaktanulmányoknak nevezhetnék 
(gyakorlati előképzés) és 

c) végül olyanokra, melyek őt ezen szaktanulmá-
nyainak áldásos felhasználásában segítenék, egész éle-
tét megszentelnék s igy előkészületét mintegy bete-

| tőznék, erkölcsi szellemmel, ihlettel hatnak a t ; ezek 
volnának a betetőző tanulmanyok. Ezek mellett a gya 
korlatoknak kellene legtöbb időt és erőt szentelni. (Gya-
korlati kiképzés.) 

Ha már most végig tekintünk a mostani theologiai 
tantárgyakon és a nélkülözhetlen szükséges ujakat azok 
közé bevesszük : akkor azt latjuk, hogy ezen osztályozás 
következtében az 

a) csoport alá esnek : a (logika) gondolkodástan, lélek-
tan (psychologia), aesthetica (metaphysica ?), mint amelyek 
a philos. propaedeutikus előképzés elemei, a velők összekö-
tendő bölcsészettörténettel (hist. philos.), a rajtok épülő (pae-
dagogica és didactica) nevelés- és oktatástannal és észjoggal 
(jus naturae). A három első már csak azért is, mert az 
uj cultusministeri gymnáziumi tantervben igen meg van 
a reájok mért idő rövidítve, tehát mint alapvetők (ha 
mar taníttattak, rövid ismétlés utján) legelői alaposan s 
a többiek szintén, mint előkészítők. Azután a vallásböl-
csészet, a magyarázattan (hermenaeutika), encyclopae-
dia, a hébernyelv, az ujtestamentom görög nyelven 
való olvasása, valogatott darabok rövid magyarázatokkal, 
latig auctorok olvasása, és jelesebb egyházi beszédek-
olvasása előképzésül részben a nyelvben, részben az 
irányban, részben a szakismeretekben. Es e fokozat vé-
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gén mint a systematikára előkészítő tantárgy : az egy-
háztörténelem ; 

a b) csoport alá esnek : az egyháztörténelmen épülő 
és dogmatörténelmi előismereteken alapuló symbolika és 
dogmatika összekötve az újszövetségi könyvek magya-
rázatával és az ószövetségi könyvek magyarázó ismerte-
tésével, az egyháztörténelmen alapuló egyházjog, a 
bevezetések (újszövetségi és ótestámentomi), a homi-
letika, a katechetika és liturgika elmélete, homiletikai, 
katechetikai és liturgikai gyakorlatokkal, melyek a 
harmadik fokon és pedig a lehetőleg nagyobb mér-
tékben, terjedelemben folytatandók lennének, úgy hogy 

a c) vagyis a harmadik csoportozatnál a hallgatóság-
nak jóformán ideje javát, s bizonyára az óraszámnak lega-
lább is kétharmadát vennék igénybe. Ide valók volnának : 
a gyakorlati szövegmagyarázat, melyet valamennyi fo-
kozaton kellene végig vinni, itt pedig már egészen a be-
szédvázak készítéséig, ezeknek beszédekké való kiegészí-
téséig fokozni s ezek képeznék a homiletikai gyakorlatok 
egyik felét, míg a homiletikai gyakorlatok második része 
a mindenféle casualis és rendszerinti istenitiszteleti beszé-
dek elmondásában való gyakorlatra esnék, mely ismét 
rendszeres liturgikus gyakorlatokkal köttetnék össze, 
ugy hogy nem volna szabad lennie hittanhallgatónak, 
a ki valamennyi rendszerint előfordulható liturgikus cse-
lekvényt legalább néhányszor nem próbálta volna meg, sőt 
eshetőleg odáig kellene vinni valamennyit, hogy e te-
kintetben való képességök igazi ügyességgé váljék. Ezek 
mellett folyton folyvást kellene katechetikai gyakorla-
tokat is tartani, még pedig oly mértékben, hogy 
lehetőleg mint képzett katecheták kerülnének ki az if-
jak már magából a theol. tanintézetből. Végül nem 
szabad felednünk, hogy a lelkészi iroda teendőiben is 
lehetőleg teljesen be kellene az ifjaknak gyakoroltat-
n a k , úgy hogy semmiféle ügydarab elkészítése, ki-
állítása reajok nézve nehézséggel ne járjon, s a hazai 
törvények ide vágó cikkei közül a legkisebb se maradjon 
előttok ismeretlenül. 

A gyakorlati képzésnek ezen igen kiterjedt volta 
mellett, világos dolog, hogy a tanulmánynak csak kis 
része juthatna ezen fokozat feladatául s annak is főleg 
olyan természetűnek kellene lennie, mely a jellem meg-
alakitásara döntő befolyású lehet. Tehát a ker. erkölcs-
tannak, mint tantárgynak, itt volna legjobb helye, 
még pedig ugy, hogy buzdító, lelkesítő példányúi, pár-
huzamban vele a Jézus élete adatnék, mint ' amelynek 
ismerete leginkább van hivatva a theologusban az er-
kölcsi jellemet kifejleszteni és azt azután megszen-
telni. S hogy ezen jellemnek miképen kellene majd 
a gyakorlati életben nyilvánulnia a lelkésznél, arra végül 
a pastoralis völna hívatva az ifjakat megtanítani. Ennek 
azonban már szintén inkább gyakorlatinak, semmint el-
méletinek kellene lennie, tehát úgy kellene tartatnia, hogy 
képben, gondolatban végig vezetné mintegy a gyakor-
lati élet terén, az egyházi élet különböző viszonyain, 
körein a leendő lelkészeket és így mintegy példákban 

oktatna. Hogy ezen főfő teendők mellett azután ,repe-
titoriumok* utján a már megelőzött fokozatokon nyert 
ismereteket, a megelőzött években már végig tárgyalt 
tanokat, tudományokat is lehetne rövid velős ismétlés 
utján rekapitulálgatni, az világos dolog, valamint azt 
sem kell fejtegetnünk, hogy midőn az egyháztörté-
nelemről van szó, ez alatt oly egyháztörténelmet 
értünk, a mely a theologiának fejlődését is világos, ki-
vehető képben tüntetné fel s midőn az ujabbkori egyház-
történelmet magyarázná, a protestantismus belső fejlődé-
sét folytonosan éber szemekkel kisérné, illetőleg kellően 
megismertetni törekednék. 

Hogy ezen fokozatok miképen volnának az év-
folyamokba illeszthetők s illetőleg hány évfolyamnak 
kellene lenni, hogy az itt emiitett nélkülözhetlenül szük-
séges tanok s illetőleg tantárgyak .mind felölhetők le-
hessenek, arról talán más alkalommal szóiandok. Most 
nem volt más célom, mint röviden kimutatni azt, hogy 
mily szellemben kellene theologiai itjuságunkat vezetnünk, 
képeznünk, hogy azon magasztos hivatásra, melynek 
életét szentelte, megfelelően készíttessék elő. 

Természetes dolog, hogy a tanerők megválasztá-
sánál is főképen a gyakorlati képző mesterekre, tehát 
olyan tanárokra volna főtekintet fordítandó, a kik a 
gyakorlatiakban teljesen megbízható oktatásra és veze-
tésre, útmutatásra és példaadásra volnának képesek. 

De sokan azt hozhatnák fel, hogy ha már igy kiké-
pezve kerülnének ki a hitjelöltek, mit tanuljanak akkor a 
káplánok? Semmit és mindent. Semmit annyiban, a 
mennyiben a káplánok segéd\e\készek, és a rendes lel-
készeknek segédkezni vannak hivatva, tehát annyira már 
képesítve kell lenniök, hogy ezt tehessék, mert hiszen 
ezért • segédlelkészek és nem \e\késztanoncok, a kiket még 
minden legkisebb hivatalos gyakorlati teendőbe be 
kell vezetni; mindent annyiban, a mennyiben főfoglal-
kozásuk, az élet mezején való begyakorlódás, őket fő-
képen arra volna k'vatva kötelezni, hogy végzett tanul-
mányaik folytono ismételgetése, másrészt a teendőikre 
vaíó folytonos, 1 kiismeretes, gondos előkészülés utján 
magokat igy az t terén is beletalálni a körülményekbe 
megtanulják. 

Némelyeknek talán feltűnhetnék, hogy mi mindenféle 
tantárgy és gyakorlat van felemlítve a három fokozat alatt. 
Igaz, sok az, bizony sok, és mégsem minden. Bizony-
bizony az évről-évre fokozott igények mellett a jó papnak 
holtig és pedig sokat kell tanulnia. S igy bizony a kápláni 
évre vagy évekre, is marad még számos új teendő. Pél-
dául a gazdálkodás, a mezei-, kerti gazdaság, marhatenyész-
tés, szőlőművelés stb. stb., a községek jogi életének ta-
nulmányozása s az azokban való és pedig egy képzett 
vezér, vezető lelkész (principális) utmutatása melletti tel-
jes, még pedig a gyakorlati életnek megfelelő begya-
korlódás. 

A mint tehát látjuk, folytonos itt a munka sok a 
tanulni, de még több a begyakorolni való. S ha már 



most azt kérdjük, melyeknek kell az ujabbkori theologus-
nevelés alapelveinek lenniök, azt kell felelnünk: 

a) humanisticus előképzettségen alapuló theologiai 
szakszerű elméleti kiképzés és főleg 

b) lehető legteljesebb és lehetőleg kiterjedt, szak-
szerű, gyakorlati lelkészi tanítás, hogy igy az iskolában 
jeles theologus, kitiinő lelkész is lehessen az életben. 

Hörk József. 

Felhívás 
a magyarországi ref. egyház fö- és középiskoláinak s ta-

nitóképezdéinek tanárkaraihoz.*) 

A magyar ref. egyház, hála Istennek s a deb-
receni közzsinat bölcseségének, egygyé lett, egygyé 
forrott. 

Eddig ha élt is az összetartás szelleme, ha fellob-
bant is a testvéri szeretet lángja az egyházkerületek 
között, öten ötfelé küzdöttek s hasznalták fel erőiket, 
égették áldozati tüzeiket s tett kiki annyit, a mennyit 
épen tudot t ; a közösség a lezajlott viharok s átélt szen-
vedések emlékezetében, a szebb jövő iránti reményben 
élt inkább, mint határozott célok biztosan vezérlő tu-
datában. 

Az egygyé lett egyháznak ma közös intézményei, 
sok szépre és nagyra jogosító alkotásai a vállvetett és 
céltudatos munkálkodást teszik lehetővé. 

Az egyházkerületek egyénisége, szabad élettevé-
kenysége feláldozása nélkül, az egygyé létei tudatából 
származó s az által éltetett közszellem közös medert 
talalt, hogy hatalmas áramával a jólét, dicsőség és üd-
vösség partjai felé vigye egyházunk hajóját. A közszellem 
jótékonyan épitő hatása befelé, imponáló ereje kifelé 
napnal világosabb. 

A magyar reformátusoknál az egyház és iskola, 
mint tudjuk, céljaikra nézve nem különvált intézmények, 
nem egymással versenyző felek ; sokkal inkább a kettő 
egymassal szorosan egybenőtt, egymást kiegészítő, cél-
ban, érdekben egymást támogató szellemi hatalmak. 

A reformált egyház, e per eminentiam tanitó egy-
ház, a maga legerősebb támaszául tekintette az iskolákat 
s míg ő áldozataival segítette ezeket, az iskolák iranta 
való szeretetben növelték fiait és leanyait s képessé 
tették őt, hogy a folytonosan haladó kor kívánalmai 
szerint a felvilágosodás és közműveltség tekintetében is 
megállhassa helyét, betölthesse elvallalt missiójat ugy 
valláserkölcsi, mint nemzeti tekintetben. 

Az egyház ma is legédesb reménynyel néz az is-
kolakra, ezekkel együtt, ezektől tamogatva küzdhet 
sikerrel nagy céljai valósításáért, s ezektől nyert támo-

*) E f e l h í v á s t , t e k i n t v e t a r t a l m á n a k n a g y j e l e n t ő s é g é t , közöl-

jük u g y a n ; d e k é r j ü k e g y s z e r s m i n d az i l l e t ő k e t , h o g y az e f fé le köz-

l e m é n y e k e t j ö v ő r e i d e j é b e n k ü l d j é k b e h o z z á n k , h o g y a z o k n a k nyi lvá-

n o s s á g r a h o z á s á b a n l a p t á r s a i n k m e g ne e l ő z z e n e k b e n n ü n k e t . A leg-

f o n t o s a b b é s l e g í i g y e l e m r e m é l t ó b b c ikk is, a m i l y e n n e k p é l d á u l a j e l e n 

fe lszóla lás t t a r t j u k , j o u r n a l i s z t i k a i t e k i n t e t b e n é r t é k é b ő l n a g y o n s o k a t 

vesz í t , h a az m á r e l ő b b m á s l a p b a n m e g j e l e n t . S z e r k . 

gatása arányában örömmel hozza meg aldozatait. Ki 
lehet mondani, hogy a csak most megteremtett egység 
biztosítása, az egyesült egyház fejlődésképessége, áldá-
sos működése igen nagy mértékben függ az iskolákat 
átható szellemtől s azoknak a korral haladó tevékeny-
ségétől, az életre kihatása mérvétől. 

E szempont is sürgetően követeli, hogy a refor-
malt iskolák éltető lelkei, a tanárok között szorosabb, 
bensőbb viszonyok keletkezzenek, az érintkezés gyako-
ribbá, igazibbá váljék. 

Az egyház bizonyára, ezután is meghozza a maga 
áldozatait az iskolákra tehetsége szerint, megvédelmezi 
azokra vonatkozó jogait, ha a szükség s körülmények 
azt parancsolják ; de az iskolák jó szelleme, tudományos 
berendezése, a tanítás sikere, a célszerű tankönyvek 
előállítása, a tanárok tudományos és irodalmi működése, 
egyszóval áldásos élete bent és elismerést kivánó te-
kintélye kívülre, senkitől mástól nem függ, mint magok-
tól a tanároktól. 

A tanügy a kor szükségletei és kívánalmai, a tu-
dományok haladása és az iskolai tapasztalatok követ-
keztében folytonos hullámzásban, mozgásban van. Az a 
kimondhatlan szerencse, midőn a hullámzás s — mond-
juk — előre haladó mozgás a tanügyet közvetlenül 
intézők jó sugallatából, tehát belülről indul ki; mert 
az ilyen mozgás tartós, elvhű és következetes, épen 
azért áldásos és eredménydús; sokszor külső kénysze-
rítő okok adnak lökést, ezektől ered a hullámzás ; vagy 
uj divatos eszmék, ellentétes nézetek és elvek okoznak 
forrongást. 

Örömmel tehetjük a vallomást, hogy a ref. egyház 
mindenkor a haladás zászlója alatt állt s iskoláit a kor 
színvonalara emelni óhajtotta; az ellentétes felfogásokkal 
szemben s talán ellenséges viszonyok közt ís megállta 
helyét, s pillanatnyi ingadozások után eltalalta az üdvös 
irányt. De iskolai tekintetben a kezdeményezés, irány-
adás, a tanács azokat illeti első sorban, kik erejökkel, 
tudományokkal, életük feláldozásává! is az iskolákat 
szolgálják. S eljött az idő, hogy e férfiak, a tanárok, 
necsak kötelezve' legyenek koronkint véleményt nyilvá-
nítani tanügyi fontos kérdésekben, de megvárják',\ kivív-
jak, hogy véleményöknek teljes súlya legyen a döntő 
körök elhatarozásaira ; eljött az idő, hogy a számuk és 
tudományuk, valamint a közműveltség tekintetében őket 
méltán megillető tekintélylyel/ elismerést érdemlő mun-
kássággal lépjenek föl; eljött az idő, hogy a tanügy 
terén a haladás zászlóját ők tartsák kezökben s vezes-
sék azt diadalra. 

E magás célokat egyes tanár vagy egyes tanár-
testület szétforgácsolt erejével el nem érheti; a magyar 
ref. tanarok egyesitett erejére, közös céloktól és szellem-
tói vezérelt munkásságára van szükség. 

Ezen tudat és meggyőződés által vezérelve tar-
tottak értekezletet a debreceni zsinaton jelenvolt taná-
rok a tiszántúli egyházkerületi középiskolai tanáregylet 

I valasztmanyával s kimondották, hogy elvileg kívánatos-



nak tartják egy országos ref. tanáregyesület létesítését 
és annak alapjául egy szakközlöny megindítását. 

Ezen egyesület mellett érintetlenül, csonkitatlan 
tevékenységben állhatnának fenn a mar létező tanári 
egyesületek vagy irodalmi körök. Míg azonban ezek 
egyes kerületek érdekeit szolgálnák, az országos egye-
sület a tanügy azon közös nagy kérdéseivel foglalkoz-
nék, melyeknek megoldása szabná meg az irányt s a 
kört, a melyben kellene mozogniok a partikuláris egye-
sületeknek is, ha a közösség élénk érzete mellett, a siker 
diadaláért mulhatlanul szükséges öszhangot veszélyez-
tetni nem akarnák. 

Az országos egyesület cselekvési körébe ölelné a 
magyar ref. egyház összes tanintézeteinek, illetőleg min-
den fokozatú iskoláinak tanügyét, részint azért, hogy 
azok korrelativ működésébe harmoniat hozzon, részint 
hogy azoknak a folyvást haladó korszellem kívánalmai 
szerint való fejlődését, tökéletesedését eszközölje, a tudo-
mány és iskolai tapasztalat segítségével. 

E végett az iskolák részére tanterveket biralna és 
készítene ; célszerű tankönyvek iratasaról s azok kiada-
saról és elterjesztéséről gondoskodnék; megvitatna a 
tanitás és nevelés módszereit; véleményével, tanacsaival 
előmozdítana az iskolák korszerű berendezését. 

A tanárok társadalmi és anyagi állásának emelésére 
egyesült erejével és tekintélyével mindazt megtenné, 
mit egyesek vagy kisebb körök megtenni nem képesek. 

A tanárok, tisztüknél, helyzetűknél fogva is a prot. 
tudományosság képviselői.. De különösen irodalmi mun-
kásságuk által is igazolni keil azt. Egyes tudományos 
kérdések vitatása és tisztázasa, a ref. egyház s a ref. 
közoktatásügy történetének buvárlása és megírása, vala-
mint tudományos kötelesség, ugy egyszersmind emelé-
sére szolgálna a tanari kar reputatiojának ; a tudomá-
nyos irodalmi munkásság az erőérzetet, önbizalmat, az 
elért siker a tehetségek lelkesedését növelné. 

Mind eme célok valósítására az országos tanári j 
egyesületnek két közege lenne, u. 111. : 

1-ör. Meghatarozandó időközben közgyűlések tar-
tása, melyekre a tanárok tetszés szerint egyénenkint, 
vagy a tanártestületek képviseletileg jelennének meg. 

2-or. Tudományos szakközlöny szerkesztése, mely 
a szorosan úgynevezett paedagogia-didacticai kérdések 
fejtegetésén kivül közleményeket hozna a theologiai, 
jogi, bölcsészeti, phílol >giai, mathematikai, természeti s 
történelmi tudományok mezejéről stb. s általaban fej-
lesztője és tüköré is lenne a ref. tanarok tudományos 
működésének. 

A tanárok országos egyesületének tervezete, vala-
mint a szakközlönynek kik altal és mily terjedelemben 
szerkesztése s mely időközben megjelenése, mind akkor 
lesz meghatározható, ha a tanárkarok nyilatkoznak, hogy 
a tervbe vett egyesülést és egy szakközlönynek szerkesz-
tését óhajtják, akarják. 

Egy, a ref. tanárok nevéhez méltó szakközlöny kia-
dása pénzt és tudományos munkálkodást igényel. Az 

értekezleten jelenvolt tanárok a tiszántúli középiskolai 
tanáregylet választmányát bizván meg azon megtisztelő 
feladattal, hogy e tekintetben a felhívást eszközölje, e 
választmány tisztelettel keresi meg s kéri fel a tanar-
kart, méltóztassék megfontolás tárgyává tenni, óhajtja-e 
a jelzett szempontoknál fogva a magyarországi ref. ta-
nártestületnek országos egyesülését ; akarja-e, hogy az 
egyesület a maga tevékenysége végett, majd megállapí-
tandó időben gyűléseket tartson s egy tudományos 
szakközlönyt szerkeszszen és adjon ki; kérje fel tagjait 
nyilatkozatra, hogy kik hajlandók magokat kötelezni is 
arra, hogy a szakközlönyt müveikkel támogatják, s ál-
talában a tanárkar tagjai készek-e a szakközlönyt évi 
összeg fizetése által is gyámolítani s illetőleg fentartani. 

Tisztelettel kérjük a t. tanártestületektől azt is, 
hogy az egyesülésre és a szakközlönyre vonatkozó né-
zeteiket akár Írásban a tiszántúli középiskolai tanáregy-
leti választmánynyal, akár a prot. egyh. és iskolai köz-
lönyökben, tehát irodalmi uton közölni méltóztassanak. 

Mindezen kérdésekre tisztelettel kérjük becses nyi-
latkozatukat, 1882. év február hó 15-ik napjáig, a tiszán-
túli középiskolai tanáregylet választmanya elnökéhez 
Szegedi Sándor főiskolai tanárhoz Debrecenbe megkül-
deni. 

Ha e pontokra kedvező válasz érkezik a ref. ta-
nártestületek részéről, akkor a nevezett választmány 
édes kötelességének fogja ismerni a gyűlések tartására, 
és a szakközlöny szerkesztésére nézve részletes tervet 
kidolgozni s azt a t. tanártestületekkel előlegesen, kellő 
időben közleni. 

A tiszántúli középiskolai tanáregylet választmánya 
kész szívvel vállalta el a felhívás tisztét s fő-fő örömé-
nek tartaná, ha annak eredménye a magyarországi ref. 
tanártestületek országos egyesülete s egy ezáltal fentar-. 
tott tudományos szakközlöny lenne. 

Adja Isten, hogy az országos tanáregyesület már 
a közel jövőben létesüljön ! Szép és felemelő jelenség 
lesz az, s jó irányban meginduló és kitartó munkássága 
altal bizonyára áldásos nyomokat hagyand maga után. 

Kérésünk megújítása mellett a legszívesebb tiszte-
lettel vagyunk 

Debrecenben, 1881. december 8-ik napján. 
A tiszántúli középiskolai tanáregylet választmánya 

nevében : 
Joó István, Szegedi Sándor, 

h . j e g y z ő . e l n ö k . 

T Á R C A . 
Az affiliálás kérdéséhez. 

Hogy a prot. lelkészek nagyrészének helyzete 
nem valami kellemes, azt mindannyian tudjuk és érezzük. 
Korunk doktorai a protestantismusnak ezen égető sebét 
alkalmasabb gyógyszer hiányában amputálás által igye-

keznek eltávolítani, egyre-másra affiliálván az egyházakat. 



A módszer annyira egyszerű, hogy önkénytelenül a Ko-
lumbus tojása jut eszünkbe (igaz, hogy abból a tojás-
ból se lett volna csirke) s csodálkozva kérdjük, hogy 
nem jöttek őseink erre a jó gondolatra ? Tán veszélyes-
nek vagy épen bűnnek tartottak az organismust szán-
dékkal megcsonkítani, ugy gondolkozván, hogy egy 
tagot lemetszeni könnyű ugyan, de doktor legyen, aki 
mást alkot helyette. Minket a kor és parancsoló szük-
ség felülemelt e kicsinységen. Jelszavunk : hulljon el a 
férgese. 

De a gyógymóddal mégis csínján kellene bánni. 
Mert ha 1111 hévvel kezdjük, utódaink még nagyobb 
hévvel folytatjak s ennek a nagy hévnek meg találjuk 
inni az árát. 

A tiszántúli egyházkerületben legközelebb Bereg 
és F.- Szabolcs alkalmazta e műtétet. Amott 34, itt 27 
anyaegyház életere lett elmetszve altala. Olyan formán 
érzik most magukat ezen egyhazak, mint a halálraítélt, 
kinek napjai meg vannak számláivá. Igen, mert — mint 
Görömbei Péter mondja, s vele együtt én is hajlandó 
vagyok hinni, — ezekben a protestantismus léte csak 
idő kérdése. 

Hiába, nem üti meg a charta a 600 frt minimumot. 
En azonban, ha ram volna bízva, nem egyedül a 

chartaból hoznék egy egyház élete felett ítéletet. Mér-
legbe vetném annak helyzetet is vallasi és nemzetiségi 
tekintetben. A varban egy belső épületnek őrizet nélkül 
hagyása nem nagy előnyt nyújt a külellenségnek ; de 
ha egy kinyúló bastyaval történik az, már fenyegetve 
van az egész var. Egy, magyar nyelvű s pro estáns 
vallasu vidéken levő egyház filialasa nem fenyegeti ve-
szélylyel nyelvűnket, vallasunkat, mert kívülről is ugyana-
zon vallasi s nemzetiségi irány hatol be hozzá, melynek 
képviselője eddig lelkésze volt. De az idegen nyelvű s 
mas vallasu népek kozé ékelt magyar prot. egyház bár-
mily kicsiny legyen is, bastyaja nyelvünknek, vallásunk-
nak ; ha innen elvesszük az őrt, az ellenség azonnal 
elfoglalja, s íg)' erőnk fogy, létszámunk apad, területünk 
kevesbíti. 

Hogy a beregi egyházmegye gondolt ezekre, mu-
tatja Bilke. Vallasunk, nemzetiségünk e kinyúló pontja 
megerősíttetett. De nemcsak egy Bilke van a világon ; 
lehet ilyet másutt is, lehet F.-Szabolcsban is találni. Itt 
van p. o. Piricse: 500 lélekből alló reformatu>sag szét-
szórva két községben, hét tanyán, háromszor annyi 
mas vallású s részben mas nyelvű nép közt. Keletről, 
északkeletről, délről, orosz nyelvű, orosz vallasu nép 
környezi. Úgy all ott, a költő nyelvén szólva, mint kis 
sziget, körülvéve háborgó hullámoktól. Már most vegyu': 
el egy ilyen helyről a lelkészt: éveken at szerzett 
tapasztalataim alapjan batran merem allitani, megsemmi-
sítettük az egyhazat. 

Nem lenne felesleges ezekről az affilialaskor megem-
lékezni, s oda működni, hogy az ilyen őrhelyen a lel-
kész existentiája lehetővé tétessék. Ha épen semmi 
segélyt nem lehet neki adni, abban az esetben kivétel-

| kép azt kellene mondani: íme egy kis ekklézsia, papjá-
nak küzdeni, nélkülözni, nyomorogni kell; de mivel a 
protestantizmus életében valami kis missióféle munkát 
teljesít, ha valakinek gusztusa van hozzá, mi kegyelme-
sen odaadjuk. Hátha akadna időről időre olvan, kiben 
az apostoli lelkesültségből van még annyi, hogy a 
küzdést, paptársai lenéző tekintetét kevésbe véve, kész 
vallásáért, nemzeteért pár évig nélkülözni. 

Még egy, engem aggasztó kérdésnek adok kifeje-
zést : Váljon a rohamosan megindult afifilialás, a theolo-
giai intézeteknek (pataki, debreceni) tömöttsége mellett, 
nem fogja-e a lelkészi pályán is megteremteni a prole-
tárokat, mint ez már más pályákon mutatkozik ? 

Es ezzel észrevételeimet megtettem. Ha tévedek: 
tévedésem ősi nyelvünk s vallásunk iránti forró kegye-
letből származik. 

Kaja ti Mihály. 

K Ö N Y VISM E R T E T L I S . 
Dalion Hermáim: Johaimes a Lasco. Beitrag 

> zur Reformationsgeschichte Polens , Deutsch/ands und 
: Englands. Mit Portrat. Gotha. I'riedrich Andreas Perthes. 

1881. Ara // márka. Nagy nyolcadrét, 577 laj). 

Azon férfiú működése, kinek életrajza e műben 
adatik, mint másodrendű evang. reformátoré, nem isme-
retlen ugyan ; de azért életében még sok homályos 
pont volt, mely felderítésre várt. E ritka elmetehetségü, 
buzgó és hű reformátor életének megírására kiválóan 
képes volt Dalton, ki úgyszólván gyermeke azon három 
országnak, Lengyel-, Német- és Angolországnak, mely 
a Lasco reformátori működésének színhelyé vala. Dal 
ton ugyanis Angliában született, Németországban nevel-
kedett s végezte tanulmányait, Oroszországban pedig, 
mint pétervári ref. lelkész, folytonos érintkezésben a 
lengyel protestánsokkal, már 20 év óta működik, végre 
ezen monographia érdekében Lengyelországban és ennek 
határain kivűl honunkban is, több utát és az események 
színhelyein, bámulatra méltó szorgalőmm.tl és kitartás-
sal beható nyomozásokat tett. Felszerelvén igy magát 
a nélkülözhetlen történeti adatokkal, hősé iránti lángo-
ló szeretettől eltelve, valóban mesteri művet teremtett, 
mely megérdemli, hogy minél szélesebb körökben elter-
jedjen. 

A jeles munka ismertetéséül, közöljük annak nyo-
mán Lasky életfolyamáriák főbb mozzanatait lehetőleg 
szűk keretbe szorítva. 

Lasco, vagy Lasky, Lascius János 1499-ben ősei-
nek Lask városka mellett fekvő várában' született, Petri-
kau szomszédságában, mely utóbbi a bécs-varsói vaspálya 
egyik állomása jelenleg. Családja előkélő bárói ház volt; 
nagybátyja Lasky János lengyel prímás és gnezeni érsek 
vala, atyja Lasky Jaroslaw pedig ííieradzi nádor (Palatí-
nus Sieradiensis). Szigorú, de gondos tudományos házi 
nevelésben részesült e ritka szellemi tehetségű ifjú, az-



után nagybátyja mellett Krakkóban képeztetett az egy-
házi pályára. 1513-ban tanulmányainak bővitésére és 
befejezésére Rómába ment s látogatta az ottani híres 
gymnásiumot, hol közel 100 tanár tanított, azután a 
bolognai egyetemre vétette fel magát. Öt évi távolléte 
után visszatért hónába s kanonoki méltóságot nyer t ; 
de már ekkor elégületlen lévén a kathol. egyházi vi-
szonyokkal, két fivérével 1523-ban újra külföldre ment. 
Baselben megismerkedett Erasmussal s nála lakván, 
vele benső barátságra lépett. Erasmus hatása alatt 
barátkozott meg lassankint a reformáció szellemével. 
Azon nyelvtehetségnél fogva, melylyel természet szerint 
a lengyelek megáldvák, csakhamar elsajátította nemcsak 
a latin klasszikus, de a müveit ujabb nyelveket is, főleg 
a németet, mely később jóformán anyanyelvévé lőn. Mind-
annak dacára, hogy túlhalmoztatott papi méltóságok-
kal, dús jövedelmekkel, s végre veszprémi püspöknek 
is kineveztetett: pártolván a mérsékelt és lassan haladó 
hitjavitást, — melynek, habár eredmény nélkül, Lengyel-
országban utat törni igyekezett — nagybátyja, a lengyel 
prímás halála után Önként lemondott magas egyházi 
rangjáról, gazdag jövedelmeiről és ősi birtokáról és ki-
rálya engedelmével 1538-ban zarándokká lőn a külföl-
dön azon időre, rr*íg hazája őt viszsza nem fogná hívni 
az isten igéje valóságos szolgálatára, nem pedig hival-
kodó pharizeusi életre vagy magas püspöki hivatalra, 
jelszava lévén: a jámbornak nincsen hazája a földön, 
mert keresi a menyországot. 

Először is barátjához Hardenberghez ment Mainzba, 
azután Löwenben végkép szakítván a kath egyházzal 
és papi hivataláról lemondván, egy derék egyszerű pol-
gárleányt nőül vett, ki azonban már 1552-ben meghalt. 
1553-ban Angolországban második házasságra lépett. 
Mind a két nejének családi neve ismeretlen maradt. 
1540-ben keleti Friesiában Emden városában telepedett 
le. Itt két évi várakozás után, jóllehet már ekkor mu-
tatkoztak élte végéig tartó súlyos testi szenvedései, ol-
denburgi Anna özvegy grófnő kívánságára, ki ekkor 
Frieslandot kormányozta, magára vállalta a superinten-
densi hivatalt, mely hivatalában az idemenekült német-
alföldi zwingliánusok, az ujrakeresztelők vagy mennoni-
ták és a német lutheránusok küzdelmeinek közepette 
békítő és engesztelő szellemével ezen tartomány refor-
mátorává s az ottani reformált egyház megalapítójává 
lőn. A lelkészek rendes gyűlései (coetus) által szigorú 
egyházfegyelmet létesített, az iskolákat javitotta, kátét 
és hitvallást szerkesztett és behozta a presbyterialis 
rendszert. Virágzó egyházmegyéjét azonban 1549-ben 
kénytelen volt elhagyni, mivel a lipcsei Interimnek ma-
gát alávetni vonakodott, Anna grófnő pedig nem érezte 
magát elég erősnek, kedvencét a német császár ellen 
védhetni. Ekkor meghívó levelek érkeztek Laskyhoz 
Londonból, főleg Cranmer érsektől, s a meghívásoknak 
engedve Londonba költözött át és ott megalapította a 
keresztény idegenek egyházát (ecclesia peregrinorum), 
mely eleintén német és vallon (francia) alföldiekből 

állott, később azonban angolok is csatlakoztak hozzá. 
Ezen község apostoli egyházalkotmánya, fegyelme és 
liturgiája által vetette meg Angliában és Németország-
ban a reformált presbyterialis egyházrendszer alapkövét. 
Szabadalmat nyervén VI. Eduárd királytól, független ma-
radt az angol papságtól és csupán vénei által kormá-
nyoztatott, kik mellett az úgynevezett próféták (világiak) 
is hetenkint magyarázták a szent irást s bírálták a 
lelkészek tanainak tisztaságát. Az egyház vénei szabadon 
választották ugy az egyházi-, mint a világi hivatalnoko-
kat, kik közt nagy külömbség nem volt. E község csak-
hamar felvirágzott, hite, tiszta erkölcsisége, kereskedelme 
és ipara által. A katholikus Mária azonban 1553-ban 
kivándorlásra kényszerité az egyháztagokat. Lasky a maga 
egyházával Dánországon át Németországba, a türelmetlen 
lutheránus hatóságok és papok folytonos üldözései közt 
előbb Kopenhágában, aztán Rostockban, Wismarban, 
Lübeckben és Hamburgban telepedett meg. Hamburg-
ban a vakbuzgó lutheránus lelkész YVestphal Joachim 
annyira ment, hogy a bújdosókat „az ördög martyrjai-
nak" bélyegezte. Végre menedéket találtak az üldözöt-
tek Emdenben és a Rajna mellett. Frankfurtban Lasky, 
Melanchton szellemében, Luther és Calvin közt közve-
títve, üdvös befolyást gyakorolt a reformátió békés fej-
lődésére a pfalci választófejedelemségben és Hessenben ; 
ellenben Brenz Jakabbal, a württenbergi reformátorral 
való alkudozásai sikertelenek voltak. 

Ez alatt 1556-ban a lengyel országgyűlés az evang. 
hitvallásnak türelmet adott és az ottani protestánsok 
Laskyhoz fordultak azon felhívással, hogy térne vissza 
hónába és állana a reformátió élére. Ámbár királya Zsig-
mond, — ki hajlandó volt ugyan a hitjavitásnak orszá. 
gába való befogadására, de a ki félénk és önállótlan 
uralkodó volt, — nem hívta őt vissza, a mint pedig ő ezt 
óhajtotta : mégis haza tért. Lengyelország általános hit-
újítását, sőt még a prot. vallás nyilvános elismerését 
sem eszközölhette ugyan ki, de azért nagy sikerrel mű-
ködött folyvást az evang. terjesztése, az egyház rende-
zése s megszilárdítása, a szentírásnak lengyel nyelvre 
való fordítása, tanodák felállítása körül ; létesítette to-
vábbá az egyházi békét az ott lévő különböző vallás-
felekezetek, t. i. a cseh testvérek, lutheránusok és 
reformáltak közt, végre az antitrínitáriusok tanainak meg-
cáfolásában is hatalmas része volt. A roppant munka, 
utazások és küzdelmek azonban felemésztették úgyis 
már évek óta gyenge s szenvedő testi erejét. 1560-ban 
jan. 8-án lehelte ki hű, kegyes lelkét és „átköltözött e 
gondteljes nehéz életből a mennyei hazába.* Özvegyé-
ről, valamint 9 árvájáról, a történelmi nyomok hamar 
elenyésztek. Egyik fia Samu 1598-ben tüntette ki magát 
mint lengyel követ a svéd udvarnál. 1880-ban halt meg 
az utolsó evang. hiten lévő Lasky; de ennek családi 
összeköttetését a lengyel hitjavitóval nem lehet kimutatni. 
Lasky szellemi családja a lengyel ev. egyház, létesítette 
Sendomirban a vallási egyesülést, melyben Lasky szelid 
békítő lelke teljes kifejezést nyert. 



Lasky t. i. gyakran érintkezvén Zwfnglivel, Lut-
herral, Calvinnal és Melanchtonnal, kivált az urvacsorai 
tanban közvetítő álláspontot foglalt el a szélsőségek közt. 
, Örömest megengedjük — úgymond — a mi urunk 
Krisztusnak jelenlétét az ő vacsorájában, mely eszközli 
az üdvöt mindazok részére, kik a/. urvacs >iával való 
élés által a Krisztussal való köz Vsségfet tanúsítják. Nem 
törjük fejünket az ő jelenléte fölött ; de míg a tudósok 
e feletti véleményei egymástól elágaznak, kötelességünk 
a nép előtt fekezni minden kíváncsi nyomozásainkat, 
mert elég, ha Krisztust bírjuk.* , E vélemény méllett ha-
tározottan elvetendő a pápista átlényegülésről, úgyszintén 
a Krisztus testének és vérének jelenlétéről szóló tan, 
végre azon tan, mely a szentségeket csak puszta jelek-
nek tekinti. Lasky álláspontja világos. Legközelebb áll 
az a Calvin-Melanchton-féle felfogáshoz, amint ez kife-
jezést nyert az 1540-ben változtatott ágostai hitvallásban, 
melynek megváltoztatását Luther is, legalabb hallgatva, 
eltűrte.* (Dalton műve 290—291. 1.) 

A jelen műben Lasky eseménydús életrajza há 
rom főszakaszban adatik : I. Lasky János mint katholi-
kus saját hazájában ; II. mint protestáns Német- és An-
golországban és III. mint protestáns ismét saját liazá 

jában. 
Lasky testvérei, főleg bátyja János, mint államfér-

fiak nevezetes szerepet játszottak koruk történelmében. 
Jeromos Magyarországon is szerepelt; a késmárki várnak ka-
pitánya volt Zápolya királysága alatt. Lasky János pedig 
rövid ideig a veszprémi püspöki méltóságot viselte. E 
körülmény különösen érdekessé teszi a Lasky életrajzát 
tartalmazó művet hazánkban. De máskülönben is a munka, 
szellemdús, megragadó irálya, tárgyának jelentősége, 
a kidolgozására fordított vasszorgalom , forrásainak 
gazdagsága, a vallásos ihletettség, melylyel irva van, az 
egyháztörténelmi irodalomban elsőrangú helyet biztosíta-
nak számára. Hiánya egyedül csak az, a miről azonban 
szerző nem tehet, hogy némely eseményre vonatkozólag 
a forrásokat a kíméletlen ellenreformátió elpusztítván, 
ezen eseményeket szerző föltévések alapján tárgyalja. 
Meglehet, hogy divinatiója és szellemdús combinatiói 
eltalálták, vagy legalabb megközelítették a valót ; de a 
combinatiók elvégre is a biztos történelmi adatokat soha 
sem pótolhatják. 

Melegen ajánljuk e művet mindazoknak figyelmébe, 
kik a hitjavitás történetének részleteibe mélyebben be 
akarnak hatolni. Linberger 1. 

R E G I S É G E K . 
Báthory Zsófia és a protestánsok 

(Folytatása és vége.) 

Az igy törvényes jogaikban s vallásos szabadsá-
gukban megsértett felek vájjon mit nyertek folyair>o-
dasaikkal ? 

Folyamodtak az Özvegy fejedelemasszonyhoz és 
I. Rákóci Ferenchez mint földesuraikhoz, kérvén az el-
vettek visszaadasát ; itt jó választ nem kaptak. Akar-
tak folyamodni az 1662-ik évi orszaggyül she, ; de 
már a meghívó királyi levél altal ebben niegg.itoi:at-
van, minden kérésök mellett is a gyűlésen jelenvol aktól 
meg sem hallgattattak, sőt a palatinus deák nyelven 
tartott hosszú beszédében több okokkal mutogatta, hogy 
a vallásos sérelmek tárgyalásával ne töltsék most az időt, 
midőn összejövetelöknek ennél sokkal fontosabb targya 
van, t. i. a veszedelemben íorgó hazának megmentése ; 
ott hagyták tehát az országgyűlést a 13 vármegye kö-
vetei s a nádor utánok küldött visszahívó követje 
szavára sem mentek vissza (a religionaria csomagban 
levő iratok szerint). A palatinus gróf Wesselényi Ferenc 
is kiment Patakra ; de az *sem boldogult a fejedelem-
asszonnyal. Ekkor adták be panaszaikat a patakiak 
Zemplénmegye, a munkácsiak pedig Beregmegye eleibe 
s mindenik megyéből ki lett küldve a törvényes vegyes 
küldöttség. Zemplénmegye Ítéletet is hozott az ügyben. 
Sőt Ujhely városában, mint Rákóci - birtokban, a II. 
Ulászló VI. Decretuma 8-ik cikkelye szerint le is fog-
lalt egy részt a 600 forint birság fejében ; de a mit I. 
Rákóci Ferenc, a csomagban levő megyei irat szerint, 
katonai erővel visszafoglalt. I. Lipót Báthory Zsófiá-
nak folyamodására ráírt Zemplén megyére, hogy ez ügy-
ben Semmit ne tegyenek, míg ő megbízott tanácsosai-
val az ügyet meg nem vizsgáltatja s tolok tanácsot 
nem kér. Beregvármegye is, mint Balajthy írja, kiküldte 
Gulácsi Ambrus alispánját Munkácsra szolgabíró- s esküdt-
társával, hogy az elűzött ref. lelkiatyákat elvett ja-
vaikba tegyék vissza ; de Báthory Zsófia fegyveres kéz-
zel állott itt is ellent, mint megtetszik e megye azon 
panaszos leveléből, melyet több megyékhez küldött s 
melyben összetartásukat, tanácsukat kéri. E levélben elpa-
naszolja Beregmegye, hogy ,a Fejedelemasszony nem 
várva a hazai törvények szerénti megyei eljárásnak ki-
menetelét, recurralt ő Felségéhez s extrahált egy pro-
tectionalét felső Magyarország Generálissá Gróf Csáky 
Ferenc úrhoz, melyben ő Felsége parantsolja, hogy a 
Fejedelemasszonyt protegálja, mely parantsolatot vévén 
a generális úr, ottan Kállai és Tokaji várbeli kapitányok-
nak parantsolatot adott, hogy a mit Báthory Zsófia feje-
delemasszony emberei fognak parantsolni, ezt tegyék sub 
gravi animadversione, kik is magukat a vett parantsolat-
hoz alkalmazván, a haza oltalmara és nem oppressiojára 
rendelt praesidiumokat nem a violensek, hanem sub 
salvo conductu az igazságos törvények kiszolgáltatására 
deputalt birak ellen insurgáltanak* stb. Lasd Balajthynál 
(Munkács tört. Debrecen, 1836.) egész terjedelmében. 

Báthory Zsófia I. Lipót királyhoz irt folyamo-
dásában azt állította, hogy tőle, már katholizalttól, a re-
formátusok, papi, tanitói és iskolai fizetéseket követelnek, 
a mely teher alól őt felmenti az 1647-ik évi 5. t. c., 
azért vette el tolok az eddigi udvarból járt fizetéseket 
s e balfelfogast a király is osztani látszott Zemplén-
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megyéhez és Gróf Róttál János tanácsosához küldött 
leiratában. 

Gróf Wesselényi nádor Gróf Róttál királyi titkos 
tanácsoshoz bizodalmasan irt több levelében emliti, 
hogy irt ő Felségéhez a királyhoz, adna neki világos pa-
rancsolatot, mit csináljon a pataki ügygyei és a panaszos 
13 vármegyével, kik minduntalan járnak hozzá, hogy 
tegyen már valamit panaszukban ; de semmi parancso-
latot, utasítást onnan felülről nem kap. 1663. május 11-kén 
irt levelében is igy panaszolkodik : , Mostan akarja Esz-
tergomi Érsek Uram a Rosnyóbányai templomot annak 
a nyelves Jezsuitanak nyughatatlankodtatásara elfoglal-
tatni, a kit kegyelmed is tsaknem megvert disznó beszé-
déért. Ezt in aréna remediálja ő Felsége. Erre a 
punctumra solenniter teszek tudományt a kegyelmed mél-
tósága által, vagy azt irja nekem ő Felsége : archiepis-
copum permittatis occupare templum Rosnyibányaiense, 
vagy tiltsa meg ő Felsége, ha tsak esztendejig is hagy-
janak békét ennek a mód nélkül való reformationak, 
avagy hogy hitemre nagy scandalummal ellene állok 
vármegyémnek. Igen kívánatos tehát, hogy e kérdé-
simre punctatim adasson nekem ő Felsége választ, az 
én dolgom lesz, mint vegyem efifectusba ő Felsége pa-
rantsolatját. Alig irom e néhány betűm le : ím turmatim 
jőnek nyakamra a Rosnyóbányaiak, sírva, ríva improlál-
ván segedelmemet, hogy ne hagyjam őket az átkozott 
Jezsuitának mortificálni: érkezék a Vármegye viceispánja 
is, protestálván mellettek. Isten szent nevére kérem 

4- Kegyelmedet, vetes?e remediumba; hitemre ezennel 
összezördülünk ezek miatt az alkalmatlanságok miatt.® 

I. Lipót az özvegy fejedelemasszony folyamo-
dasara kiküldötte Gróf Róttál János titkos tanácsosát 
s udvari emberét és B o r j Mihály királyi táblai asses-
sort, kik mind a panaszos 13 vármegyét mind a pa-
naszlott fejedelemasszonyt fiával együtt Eperjesre hív-
ták 1665. febr. 25-kére ; 4e a hová Gróf Róttál és 
Bory kihallgató bírák az árviz miatt nem előbb, mint 
március i-ső napján érkezhettek meg s 2 dikán meg is 
kezdték a kihallgatást, a mi bár több napokig tartott, 
de mégis célhoz nem vezetett, itt is azt állítván a fe-
jedelemasszony, hogy mint pápista, a békekötés s tör-
vény tartalma szerint nem tartozik semmi névvel neve-
zendő fizetéssel a reformátusnak többé s Kis nevű jezsu-
ita megbízottja s szószólója által minden követelésnek 
ellene mondott. Hogy ez igy tör tén t : nem is volt csuda. 
Gróf Róttál János még 1664. junius 24-én ezt irja a feje-
delemasszonynak : „E levelemet átadó Páter Longai 
uramat kértem, hogy mindenről sincere informálja Ke-
gyelmedet, hogy azokat tudván, jóakaróival consultálja. 
Én assecuralom Kegyelmedet, tudván ő Felségéhez 
kegyelmes királyunkhoz való hűségét és a religiohoz 
való igaz szeretetét, affectióját, hogy én a Kegyelmed 
jóigyekezetét mindenben secundálni fogom.® 

Az 1664-ik évi aug. io-én törökkel kötött vasvári béke, 
— melyről a palatínus Wesselényi igy ir Gróf Rottálhoz ! 
1664. nov. 9-én kelt levelében: „Magyarország kicsiny 1 

és nagy rendjei, a mint tsak szájukon kifér, betstelenül 
szólanak a békekötés ellen®, — forduló pontot látszott 
hozni a panaszos reformátusok ügyöknek jobbra fordul-
tában. Ugyanis eddig is sok panasz, elégületlenség volt 
a hazában a vallási háborgatás, a behozott idegen 
katonak zsarolásai, végbevitt sok gorombáskodásai mi-
att ; de most mindezt még jobban nevelte a magyarok 
tudta s megkérdezése nélkül, a haza mondhatlan nagy 
kárával megkötött vasvári béke. Már szinte attól kellett 
tartani az országnak, hogy a török ezt egészen elfoglalja, 
amidőn Montecucculi fővezér váratlanul tökéletes győze-
delmet vesz a török vezér táborán Szent-Grótlmál Vas-
megyében. Ebből mindenek azt várták, hogy a harc 
tovább is lesz folytatva s a török egész hazánkból ki-
űzetik. De 1. Leopold német tanácsosai szavára 
hajtván, békét köt 20 évre, mind Váradot mind Érsek-
Újvárt a török kezén hagyva, Székelyhíd pedig leron- -i 
tátott. Az e békekötésből eredt békételenség idő jártá-
val annyira növekedett, hogy a király akaratjával 
Besztercebányára 1667-ik évben összehívott országgyű-
lési rendek, készek voltak török segítséget kérni I. 
Apafi Mihály fejedelem közbenjárásával. Wesselényi 
palatínus meghalt a besztercebányai gyűlés után 1668-ik 
évben, Zrínyi Miklós pedig, kiben az elégiiletleneknek 
legnagyobb bizodalmok volt, még előbb, 1664. nov. 
18-án s igy a forradalom vezetése Zrínyi Péterre és 
vejére I. Rakóci Ferencre szállt. Wesselényi palatínus 
még az 1667-ik év febr. 25-kén megküldte Beszterce-
bányáról irt levelében Rottálnak Leopold császarral való 
közlés végett azon levél mássát, melyet Rákóci Ferenc 
I. Apafi Mihály fejedelemhez i r t ; utána ezt teszi: „ugy 
látom megunták némelyek a lapaton való békés ülése-
ket ; de félek a magyarok paraszt mondása teljesedik be 
ra j tuk : a ki a lapáton nem ülhet, annak az agon kell 
ülni.® Magokra maradván Zrínyi Péter és Rákóci Ferenc, 
ezt ipa Zrínyi, hogy céljukban jobban boldogulhassanak, 
rávette, hogy adja vissza a s.-pataki professoroknak 
és prédikátoroknak a feljebb való esztendőkben tőlök 
elvett javaikat, úgyszintén az ecsedi s több uradalmak-
hoz tartozó ref. egyházakhoz tartozott s tőlök elvett 
javadalmakat is. Mit meg is tett Rakóci P'erenc, tanú 
erről Szatmárvármegyének hitelesítve kiadott két bi-
zonyitvány-levele ; az első kelt 1669-ik év sept. 19-
kén tartott tisztújító gyűlésből minden megyei hivatalnok 
aláírásával, jelen levén akkor Szabolcs- és Beregvár-
megyék e végett küldött követeik is a gyűlésen. A ki-
adott bizonyítvány igy kezdődik: „Méltóságos Fejedelem 
I. Rákóci Ferenc istenes indulatjából és a méltóságos 
rendeknek intimatiojokat, és nemes Szathmár-megye 
viceispánjának is legitima admonitióját super restituti-
one proventuum oblatorum respectalván, accedált ő 
Nagysága az oblatumoknak és transgressumoknak comp-
lanatiójára , melynek végbevitelére cum sufificienti-
bus literis plenipotentialibus ő Nagysága praefectusát 
nemzetes Szalai Pál uramat expediálta® stb. Névszerint 
el vannak számlálva a helyek, a honnan kapták a ref. 



egyházak az ecsedi várhoz tartozó jószágokban jöve-
delmeiket és hogy e jövedelmek miből állanak s meny-
nyire rúgnak egyik vagy másik helyen. Sőt maga a fejede-
lemasszony is adott ki egy sajátkezűleg aláirt s pecsétjével 
megerősített levelet 1670.julius 13-án arról, hogy ,az Ecsedi 
templom, Schola, parochia, prédikátor, Scholamester, deá-
kok, azoknak eddig járt fizetések, jövedelmek és sustentati-
ojok megadatnak és megtartatnak,* mely ajánló levelét 
a szatmármegyei 1670. év sept. 16-kán tartott gyűlésre 
hitelesítés végett be is adta; mindenik megvan a reli-
gionaria csomagban eredetiben ; az elsőt aláirták a 
megye akkori minden tisztviselői, névszerint a második 
alatt ez van : , I ranssumptae per Juratum Sedis Judriae 
Comitatus Zathmar Notarium' ; a pecsét négy darabból 
áll sárga viaszon s rajta nagy betűkkel ez van: ,S. Co-
mitatus Zathmar.' 

Ezek után következett be nem csak a reformátu-
sokra, hanem az egész hazára is a nehezebb idő. A 
szándéklott forradalom fölfedezése után mik történtek, 
a történelem híven följegyezte. Én csak azt említem 
még fel, hogy a sokszor említett ,religionaria* csomag-
ban megvannak még a pozsonyi Ítélőszék (delegatum 
judicium) elébe idézetteknek alkulevelei is, melyekben al-
kudoznak biraikkal az elbocsáttatásukért kivánt összeg 
felett. 

Szikszai Pál, 
b a l a t o n f ő k a j á r i r e f . l e l k é s z . 

I R O D A L O M . 
Ivánka Sámuel, a magyar ref. énekűgy veterán 

bajnoka, , Óramutató a magyar ref. énekűgy terén* cimu 
dolgozatara a következő előfizetési felhívást böcsajtotta 
ki : , A címzett dolgozatnak valódi komoly célja a ma-
gyar ref énekügy terén kellő és biztos tájékozást nyűj-
tani mindazoknak, kiket ez közelebbről érdekel. Mily 
pontosan jelzi az óramutató a tovasiető idő perceit, oly 
híven mutatja, e közel 40 éven at szerzett tapasztalas 
és tanulmányozás folytan szerkesztett dolgozat minda-
zokat, miket énekugyűnk terén minden mivelt belhiva-
talnoknak tudnia, ösmernie szükséges; jelzi ez tehát, 
hogy egyházi, iskolai és temetési éneklésünk a vallasos 
és egyházi élet fejlődésével s kivanalmaival szemben, 
mily ponton áll, mi akadályozza s mi zarja el útját, 
hogy nem haladhat előre a tökély magaslata felé és 
csak folytonos egyformasagnak, egyenlőtlenségnek bé-
lyegét kell magan viselnie. Másrészről a felekezet al-
tal, az enekügy vezetésével megbízottaknak olvasmanyúl 
s önképzés végett oly tapasztalatokat, életismereteket 
nyújt, miknek birasa s tudasa kivalóan szükséges azok-
nak, kik az énekügy terén tenni, munkálni akarnak. 
Ugy vagyok meggyőződve, hogy a most bevégzett zsi-
nat altal a leendő conventre utalt énekugyi dolgok föl-
vételével, targyalasaval, rendezésével, egyházi éneklé-
sunkrek egy uj koiszaka fog megnyílni, ugyanazért e 

dolgozat folyaman oly eszméket is megpendítettem, 
melyek méltók arra, hogy a leendő convent-tagok be-
cses figyelmét felköltsék s általok, közremukodésök foly-
tan, teljesedésbe vétessenek. Tisztelettel kérem tehát a 
nagytiszteletü és tiszt, lelkészi-, a tanitói- és énekvezéri 
karokat, — mint a kiket az énekügy érdekében tett min-
den mozzanatnak érdekelnie kell, — hogy befolyásos 
támogatásuk által vállalatomban előfizetéseikkel vagy 
megrendeléseikkel elősegíteni szíveskedjenek. A dolgo-
zat 1 0 - 1 2 nyomott ív leend, előfizetési ára 1 frt. o. é., 
mely postautalványnyal, vagy az esperesi hivatal útján 
1882-ik évi február elsejéig hozzam, vagy Steinfeld 
Béla főiskolai nyomdász úrhoz küldendő. Megrendelé-
sek előfizetésképen is vétetnek, s minden 10 példány 
után a gyűjtőknek 1 tiszteletpéldány adatik.' — Eddig 
az előfizetési felhivás. Ivánka Sámuel huszonöt év óta 
fáradozik irodalmi téren a ref. énekügy érdekében. E 
körülmény, azt hisszük, a legékesenszólobb ajanlat a fen-
cimzett munka mellett. 

Két uj lap. , Sárospataki Lapok* cím alatt a sáros-
pataki irodalmi kör, mint azt mar régebben is jelentettük, 
uj évkor prot. egyházi és iskolai heti közlönyt indit 
meg. Szerkesztője Mitrovics Gyula lesz. Mutatvany-
száma és előfizetési felhívása hozzánk is beküldetett. 
Hetenkint egy íven fog megjelenni. Előfizetési ára egész 
évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr. — sKözoktatás* cím alatt 
szintén uj évkor Budapesten egy tanügyi heti lap indul 
meg, melynek lapvezére Dr. Lutter Nándor lesz s mely-
nek vezérelve ,a nevelés oktatásnak keresztény vallas-
erkolcsös irányban való fejlesztése, vagy jobban mondva 
a keresztény vallás-erkölcsös iranyba való visszaterelése.* 
Azon névsorból, amely az előfizetési felhivás alatt all, 
azt kell következtetnünk, hogy a lap tulajdonképen a 
katholicismusnak, hogy ne mondjuk: az ultramonta-
nismusnak a szolgalataban fog allani. Hetenkint egy 
íven jelenik meg. Előfizetési ára egész évre 4 frt. Az 
előfizetési pénzek Lampel könyvkereskedőhöz küldendők. 

—x —A ,Nagy-Kőrös4 cimu hetilap V. évfolyamara, 
1882. januártól kezdve, az előfizetési dijat Tóth József 
— mint a lap szerkesztője és tulajdonosa — a vidéken 
lakó néptanítók és kántorok részére 5 frtról 3 frtra 
szállította le egész évre, mi altal a szegényebb sorsú 
tanítóknak is módjukban lesz szülővárosuk helyi- s ör-
vendetes lendületet nyert tanügyi viszonyainak fejlődési 
mozzanatairól e lap útján értesülést nyerni. E kedvez-
mény mindenesetre megérdemli a néptanítók részéről 
a tömegesebb sorakozást e jó törekvésű és soha nem 
sze nélyeskedő, hanem valódi hivatását követő lap kö-
rül, mely 4 év alatt szép elterjedést nyert úgy helyben, 
mint a vidéki értelmiség körében. A lapra — mint ér 
tesülünk — negyedévre is elő lehet fizetni 80 krral, 
mely Tóth Józsefhez Nagy-Kőrösre küldendő. Ugyan-
csak itt lehet megrendelni a szerkesztőnek már megje-
lent s könyvárusi úton is kapható következő ifjúsági 
műveit: I.) , Kis regélő*. (Ifjúsági beszéljek.) 162 k, ara 
1 frt. 2.) ,A kalász-szedő öreg asszony fiai' (kalandos 
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elbeszélés az ifjúság és nép számára I kötetben), ára 
60 kr. 3.) „Gyöngyvirág tündéikéi* (rege, 1. füzet, 50 
kr.), melyek ifjúsági- és népkönyvtárakban alkalmas, erkölcs-
nemesítő s hasznosan mulattató olvasmányul szolgálnak, 
s melyek a szerzőnél megrendelve a jelzett könyvtarak, 
lelkészek és néptanítók szamára együttesen a kitett 
bolti árak (2 frt 10 kr.) helyett 1 frt 30 kr. tetemesen 
leszállított árért kaphatók s mint ilyenek úgy olcsósá-
guk, mint jó irányú tartalmuk s csinos nyomdai kiállí-
tásuknál fogva újévi ajándékul igen alkalmasok. Szer-
zőnek a jelzett ifjúsági munkákon kivül ajánlhatjuk még 
a „Nagyvilági nő* című kétkötetes társadalmi regényét , 
mely először egyik politikai napilapban jelent meg (ára 
1 frt 60 kr.) s „A mit mindnyáján érezünk* cimű beszély-
gyüj teményét (ára 1 frt 20 kr.), melyek az ifjúsági 
művekkel együt t rendelve 4 frt 90 kr. bolti ár helyett 
3 frt 20 krért kaphatók, bérmentes megküldéssel. 

Kókai Lajos füzetes vállalatából, az „Ifjúsági és 
N é p k ö n y v t á r á b ó l megjelent a 9. 10. füzet, mely a 
„Jósnő álmai* cimű elbeszélést tartalmazza Bánji János-
tól, 2 képpel, József főhercegnek ajánlva. 

U j z e n e m ű . Taborszky és Parsch zeneműkeres-
kedők kiadásaban megjelent : Lövész-induló. Zongorára 
szerzé Fahrbach Fülöp. Ára 60 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személy i hírek. Kalchbrenner Károly, a szepesi 

XIII város esperese, m. t. akadémiai tag, ki az idén 
ülte meg 50 éves lelkészi jubileumát, testi erőtlenség, 
különösen szemevilágának meggyöngülése miatt ev. es-
peresi hivataláról és szepesolaszi lelkészi állásáról le-
mondott . Az egyház, bár fájdalmasan, elfogadta a le-
mondást , s az uj lelkész választását márc. 16-an fogja 
megejteni. — Szük Endre nyíregyházi ref. segédlel-
kész gégényi lelkészszé választatott . — A kecskeméti 
ref. egyház f. hó 18-kán Mádi Jánost, a népbank elnö-
két, főgondnokává választotta. — Busza Lajos alsóbát-
kai ref. lelkész Gömörmegye bizottsági tagjává válasz- j 
tátott . 

* A makói ref. e g y h á z Seltenhoffer Fr igyes sop-
roni harangöntőnél Összesen 39 bécsi mázsa súlyú négy 
uj harangot rendelt meg, melyek legújabb fölszerelés-
sel és kovácsolt vasállványokkal együtt , a toronyban 
jövő évi máj. 15-én átadatván, érettök mindössze 5432 
frt fog fizettetni. A harangok öszhangja Es-moll zeng-
zetű és pedig a 2Q mázsásé Es, a 12 mázsásé Gis, az 
5 mázsásé B, a két mázsásé Es. 

- A jezsuita-invázió, melyre már lapunk mul t évi 
36-dik számában figyelmessé tettük a kormányt és a tör-
vényhozást, immár a nyakunkon van. A Franciaország-
ból kiűzött jezsuiták legközelebb Biharmegyében meg. 
vették a hagymádfaJví tízezer holdas uradalmat , hogy 
ott letelepedjenek. A szabadelvű Magyarország tehát 

az országos törvények ellenére helyet ad annak a szer-
zetnek, amelyet még a radikális Franciaország se tűr-
hetett meg saját területén. 

* Nyilatkozat . Többen jó barátaim és ismerőim 
közül felkerestek s üdvözöltek levelökkel, mint azan t i ref. 
egyház rendes lelkészét. Fogad jak ezért itt köszönetem-
mel azon válaszomat, miszerint én csaladomra való te-
kinteteknél fogva az anti lelkészséget el nem fogadtam. 
Melynek kijelentése mellett vagyok B.-Gyulán, 1881. 
dec. 21. Rác János, rektor. 

* A hétfalusi csángók ügyében a fővarosban ér-
tekezlet tar ta tot t , melyen többek közt előfordult a hét-
falusi ág. hitv. evangélikusok egyházi ügye is. György 
Aladár hozta szőnyegre e kérdést , röviden ismertetvén 
a hétfalusi magyar lutheránusok múlt ját s jelen állapo-
tukat. Előadta, hogy lelkészeik most már magyarok 
ugyan, de hivatalos érintkezésük még legközelebbi ha-
tóságukkal, az egyházmegyével szemben is német. 
Zsedényi közbevetése folytán 1876-ban elhatároztatott , 
hogy külön magyar ev. esperesség allittassék fel szá-
mukra, ez azonban azóta sem valósűlt meg. Szóltak 
még a kérdéshez br. Kaas Ivor, Jakab Elek kimerítően 
ismertetve a hétfalusiak egyházi viszonyait, László M., 
Ballagi A. , Ugrón Akos, Pavay Elek. Végre is dr. 
Csiky Kálmán elnök, határozatéi kimondta, hogy mi-
vel a hétfalusiak initiativára képtelenek, s a szász Landes-
consistorium szép szerével nem ereszti ki őket az erdélyi 
Landeskirche kebeléből : a székely képviselők tudják 
meg, mi történt az 1876-diki kérvénynyel , s br. Rad-
vanszky ev. egyetemes felügyelőnél a kivitel módozatai 
iránt tudakozódjanak. 

* A nagypaládi ref. gyülekezet szép jelét adta 
az imént elhunyt lelkésze, Csanálossy György iránti ke-
gyeletének. Azt olvassuk ugyanis a „Nagybánya és Vi-
déke* hasábjain, hogy a boldogult arvai szamara 1883-ig 
a teljes papi fizetést teljesiti, s 1883-ból is az első félé-
vet lelkészi kegyévül számítja. Nevezett lap ugyanazon 
számában Gulyás L tjos nagybányai ref. lelkész szép 
necrologot közöl a/, elhunyt nyug. esperesről. 

* Vál ly i JL. j s szatmári ref. egyh. megyei segéd-
gondnok s a sz. L.nári ref gymn. par t fogóság elnöke, a 
szatmari egyházmegyei lelkészi és tanitói gyámoldának, 
valamint a szatmári gymnázium tanari nyugdíjintézeté-
nek 50—50 frtot adományozot t . 

* Nyi lvános köszönet. Komáromy János volt hej-
cei lelkész, általunk hálás köszönetét nyilvánítja mind-
azon nemeslelkü jóltevőinek, akik súlyos szembajában 
őt adományaikkal segítet ték s „akik enyhítő balzsamot 
nyúj to t tak fájdalmas szivének,* névszerint Fodor Pal 
abauji esperes, Bata József tanacsbiró, Halmy Lajos lel-
kész, Makay János lelkész, Major János ügyvéd, Pallaghy 
Mihály gazdatiszt uraknak, valamint Hegedűs Józsefné 
és Löslerné ő Nagyságaiknak. 

* Gyászhír. Csermák K á l m á n , neje s gyerme-
kei : Etelka, Jenő, Sándor és E l e m é r ; Vilmos, neje s 
gyermekei : Kálmán, Vilmos és La jo s ; továbbá veje Do-



manovszky Dániel, gyermekei: Zoltán és Gizella; nem-
különben elhunyt leánya Vilma, néhai Bartóki Józsefnének 
gyermekei : Zalán, Jenni férjezett Kalocsa Istvánné és 
gyermekük Jolán ; Vilma és Ilka s végre Simon Ilona 
és Olivia saját, valamint rokonaik nevében szomorodott 
szivvel jelentik édes-anyjok, nagyanyjok, anyósuk és nagy-
nénjüknek, tótkomlósi evang. lelkészné özv. Csermák 
Jánosné szül. Simon Amaliának, életének 69-ik évében 
f. hó 16-án agyszélhűdés folytán hirtelen történt kimul-
tát. A boldogultnak hült tetemei f. hó 18-an a tótkom-
lósi ev. temetőben tétettek örök nyugalomra. 

N E C R O L O G . 
Kegyeletes, de szomorú kötelesség teljesítéséből 

tértünk meg. Csanálossy Györgyöt, a nagypaládi egyház 
lelkészét, a nagybányai ref. e. megye nyugalomra lépett 
esperesét kisértük ki a temetőkertbe. Kí hitte volna, 
hogy megválva esperesi hivatalától, pár hó multán meg-
váljon az élettől is? O maga is másként remélte. Espe-
resi lemondó beszédében, a jövőben bizakodva monda 
lelkésztársainak, hogy „őt, az ősz hervadt virágát, fo-
gadják, zárják koszorújokba.* Oda se zárhattuk, so-
raink közé se fogadhattuk úgy szólván, mert im hiva-
talából nyugalomba lépve, ez élet terhétől is nyugalomra 
szólitá az Ur. 

A megboldogult Debrecenben született 1813-ban. 
Ugyanott végezte iskoláit is. A theologiai tanfolyam 
bevégeztével, mint egyike a jobbaknak, azon kitüntetés-
ben részesült, hogy a főiskolában esküdt-felügyelőül 
alkalmaztatott. E tisztséget végezve Szatmár-Németiben 
szolgált mint segédlelkész. 1838-ban érte a megtiszteltetés, 
hogy a nagybányai ref. egyház rendes lelkészéül meg-
választá. Itt, e fényes gyülekezetben, — hol nemcsak 
a föld, de a szív is szín-aranyat termel, — itt élte át 
férfikorát, itt tölté el élte javát, tisztelettől és szeretet-
től övezve, mely nem elszálló szóban, de bizonyító tett-
ben is számtalan kifejezésre talált. Itteni 34 évi lel-
készkedése alatt, tiszteié őt meg egyházmegyéje előbb 
a főjegyzői-, majd 1869-ben az esperesi hivatallal s 
igy nemcsak egyhaza, de egyházmegyéje is kitüntető 
elismerésben részesité. 

1872-ben a bányai egyháztól megvált s a nagy-
paladi egyháznak lőn lelkészévé. Itt élt és munkálkodott 
elvonulva, 9 évig. Erejében fogyatkozva, ez év folyamán 
lemondott az esperességről. I lová-tovább gyengült. De 
mindamellett is, hivatala terheit a legutóbbi ideig 
maga viselte, mígnem november közepén a betegség 
agyba szegezte, hogy soha többé fel ne keljen. Meghalt 
december 9-én 68 éves koraban. Elhunytát 4 leanya s 
egy fia siratjak, kik benne nemcsak a szelid édes 
atyát, de a csalad gyamolat is vesziték. Temetése f. hó 
I i-én nagy részvét mellett történt. Dacára a rosz útnak és 
vasárnapnak, 19 lelkésztarsa gyülekezett össze kopor-
sója körül. A távoli nagybanyai egyház, 3 tagú kül-

döttséggel kepviselteté magat s az elhunyt ravatalára 
diszes koszorút helyezett. A temetési szertartást a bol-
dogult utódja az esperességben, Bencsik István esperes 
végezte a háznál rövid imával. A templomban Gulyás 
Lajos nagybányai lelkész prédikált I. Mózes XXIV. $6. 
alapjan, mig a sírnál Szikszai János lázári lelkész tar-
tott rövid beszédet. 

Negyvenhárom éven at hirdeté az elhunyt az Ur 
igéit, s igehirdetése, mindvégig köztetszésben, szeretet-
ben részesült. Ot magát véghetlen szívjóság és szelídség 
jellemzék. Rajta valóban betölt, a mit az apostol mond 
járjatok úgy, mint illik a ti hivataltokhoz, minden aláza-
tossággal és szelídséggel. (Efézus IV. r. 2. v.) A nagy vi-
lág zaja nem igen vonzotta. Magába vonulva, szobajaban, 
olvasmányai között érezte jól magát. Ott emlékezett elő-
szeretettel a „régi* Debrecenről, a szabadságharc átélt 
küzdelmeiről s a keserű emlékű pátens-korszakról. Mint 
nyugalomra lépett esperes legjobban tudta, ismerte, egy-
házaink bajait, hiányait s nagy vágyódással nézett a 
zsinat elé, benső örömmel tajékozta magát annak alko-
tásairól. Az ígéret földét látta azokban feltárulni maga 
előtt. Azonban mint Mózes egykor, úgy ő is, a 
fáradt vándor, csak bepillantást nyert oda. Kidőlt so-
rainkból, mielőtt elérhette volna vágyait. Nyugodjék 
békével 1 Legyen emléke áldott! Sz. 

A D A K O Z A S O K . 
Az országos prot. árvaház részére : Nikelszky 

Mátyás Nyíregyházáról az ág. h. ev. egyház részéről 
6 ftot és maga részéről szintén 6 frtot, mint 1881 -ik évi 
illetéket. — Gőbel Gerzson alsófegyverneki ref. leik. 
a confirmándusok részéről 1 frt 10 kr. (ehez járultak: 
Gazsó Kálmán 10 kr., Szabó Lajos 10 kr., Nyirő Dá-
vid 10 kr., Szabó Eszter 10 kr., Kakurda Mária 10 kr., 
Kertaljai Szabó Eszter 10 kr., Dömötör Erzse 10 kr., 
Kulcsár Zsófia 10 kr., Fehér Zsófia 10 kr., Vizmelléki 
Szabó Eszter 10 kr., Tót Zsófia 10 kr.) -- Rácz János 
k.-nyéki ref leik. 7 frt 50 kr. (ehez járulták : Rácz János 
ref. lelkész 1 frt, özv. Kenessey Zsigmondné 1 frt» 
Hajgató József 20 kr., Már István 10 kr., Zsebők 
Miklós 20 kr., Szabó Mihály 10 kr., Csóka István 10 
kr., Csóka József 10 kr., Szabó András 20 kr., Balassáné 
50 kr., Lőrince József 10 kr., Tóth Ignácné 20 kr., 
Szilágyi János 10 kr.. Szilágyi Mihály 10 kr., Szabó 
József 10 kr., Csapó Ferenc 10 kr., Kiss Karolina I 
frt, Pénzes János 10 kr., Nagy István 10 kr., Abe* 
lisznyné 10 kr., Sárközy Aurél I frt, Vértessy Józsefné 
I frt.) 



Rendkívüli árleszállítás! 
1. Lukács Ödön, Egyházi beszédek, templomi és temetési használatra, 280 lap, 1 frt 80 kr. bolti ár 

helyett c s a k 90 kr. 
2. Fejes István, Egyházi beszédek, 260 lap, 2 frt bolti ár helyett c s a k 1 f r t 50 kr. 
3. Dr. Heiszler József, E x e g e t i k a i f e lo lvasá sok , Pál apostol római levele felett, 3 kötet, I. 1 frt 

50 kr., II. 1 írt 20 kr., III. 1 frt 50 k r ; összesen 4 frt 20 kr. helyett c s a k 2 f r t 10 kr . 
(a kötetek egyenkint is fél áron szolgáltatnak.) 

4. — E g y h á z i m u n k á l a t o k , 2 kötet, 1 — 1 180 lap, 2 frt 80 kr. bolti ár helyett c s a k 1 f r t 20 kr. 
5. Donyó Gy. G. A b o s z o r k á n y o k r ó l (művelődés-történeti vázlat), 60 kr. bolti ár helyett c sak 

40 kr . 
6. — Oske le t i t e m e t é s i h a g y o m á n y o k (művelődés-tört. vázlat), 50 kr. bolti ár helyett c s a k 35 kr . 
7. — L a p o k a t u d o m á n y o k kö rébő l , 1 frt 20 kr. bolti ár helyett c s a k 90 kr . 
8. Farkas Bertalan, Beszélyek, 220 lap, 1 frt 20 kr. helyett c s a k 60 kr . 

Az összeg előleges beküldése mellett az illető munkát bérmentve küldöm. 
Mind a 8 munkát egyszerre megrendelve 7 frt 97 kr. leszállított ár helyett c s a k 7 f r t é r t szá l l í tom. 

b é r m e n t v e . 
S.-A-Ujhely (Zemplénmegye) december hóban, 1881. 

Lövy Adolf, 
k ö n y v á r u s é s k i a d ó . 

I. Vezércikkek. 
A e q u i v a l e n s a d ó . Nagy Ignác. 1 6 7 5 . 
A g y e r m e k h a l a n d ó s á g . Sántha Károly. 3óí*. 
A k é p v i s e l ő v á l a s z t á s o k é s a p r o t . l e l k é s z . Kol-

benheyer Albert. Ibh. 789. 
A k e r e s z t e l t e k a n y a k ö n y v e z é s é r e v o n a t k o z ó 

m i n . r e n d e l e t . Vasváry Sándor. 1 2 0 3 . 
A keresztelésről. Weber Samu. 259 
Ál lam és vallás. Kolbenheyer Albert 164-3. 
A p a p i é s t a n i t ó i m e g h í v ó k , llolles Dániel. 

7 2 5 . 
A p a p i s z o l g á l m á n y o k k é r d é s é h e z . Gaál Mi-

hály. 819. 
A p r o t . h i t f e l e k e z e t e l l e n t á m a s z t o t t t ö r v é n y -

s é r t ő k ö v e t e l é s e k r ő l . Kund Samu. 6 9 4 . 
A t ö m e g e s é l e t b i z t o s í t á s k é r d é s é h e z . Gyön-

gyösi/ Sámuel. 459. 
A u d i a t u r e t a l t é r a p a r s . ( V . ) 1 1 7 5 
A z a l a p o k é s a l a p í t v á n y o k . Orbán József. 

1 3 9 7 . 1 4 4 7 . 
A z e g y h á z i i l l e t m é n y e k k é r d é s é h e z . Fekete Ist-

ván. 1 1 0 7 . 
A z e g y h á z i i l l e t m é n y e k s é r e l m e s ü g y é b e n . 

Kund Samu. 1^70. 
A z o r s z . r e f . s e g é l y a l a p é s a 3 k r o s e l ő i r á n y -

zat. Görömbei Péter. 1041. 
Az 53. paragraphus. Geduly Lajos. 33. 
A z 5 ' ' . §-r . i h o z o t t k i r . t á b l a i Í t é l e t á l d á s a . 

Czékus István. 97. 
A z s i d ó k é r d é s é s a p r o t . e g y h á z . Ballagi 

Géza. 1<29. 
A z s i n a t e l ő e s t é j é n . Bakonyi. 1 3 6 3 . 
B . V a y m e g n y i t ó b e s z é d e a t i s z á n i n n e n i e . k . 

m á j . 10- ik i k ö z g y ű l é s é n . 6 2 3 . 
Budapesten. Bierbrunner Gusztáv. 427. 
E c c l e s i a m i l i t a n s . Kolbenheyer Albert. 5 2 7 . 
Egyházi sé re lmek. Dr. Beliczay Elek. 1235. 
Egy uj merénylet. Zábrák Dénes. 591. 
F e l h i v á s t . m u n k a t á r s a i n k h o z . Szerkesztőség. 

5 5 9 . 
Fogadj Isten. Mossócpy Lajos. 229. 

T s t r t a , 1 o i c n . 

His tó r i a est v i tae mag i s t r a . Bierbrunner Gusz-
táv. 1 3 3 1 . 

H j a p a r a s z t , m á r az m á s . Kund Samu. 6 9 1 . 
H o g y á l l u n k ? Ballagi Mór. 1. 
H o s t i s a d e s t . Gyurátz F. 1 1 7 3 . 
H ú s v é t ü n n e p é n . Pereszlényi János. 4 9 5 . 
K a r á c s o n y ü n n e p é n , a . 1 7 0 / . 
K o r u n k val lásos j e l l eme . Bierbrunner Gusz-

táv. 2 9 1 . 
M i k é n t a n y a k ö n y v e z t e s s é k a v a d h á z a s s á g b a n 

é l ő t ö r v é n y e s f é r j ü n ő g y e r m e k e ? Pajkos 
Endre. 1618. 

M o d e r n c i v i l i s a t i ó . Csoó Zsigmond. 1 9 5 . 
M o d e r n ü l d ö z é s e k . Nagy Ignác. 9 7 9 . 1 0 1 1 . 
M o l n á r A l a d á r n i n c s t ö b b é . 1 0 7 5 . 
N y i l t l e v é l B a l l a g i M ó r b a r á t o m h o z . Boross 

Mihály. 655. 
Ő s z i n t é k v a g y u n k Czékus István. 1 5 9 . 
P a n a s z é s k é r e l e m a k á p l á n o k é r d e k é b e n . Mar-

jai Péter. 883. 
P a p G á b o r s u p e r i n t e n d e n s i j e l e n t é s é b ő l . 1 0 4 3 . 

1 0 7 7 . 
P á r s zó a k i h á g á s o k r ó l s z ó l ó b i i n t . t ö r v . k . 5 3 . 

§ - á n a k m a g y a r á z a t á h o z . Edes Albert. 7 1 . 
P r e s b y t e r i u m a i n k é s a l e l k é s z . Nagy Ignác. 

l í 6 7 . 
P r o t e s t á n s h á z a s s á g , p o l g á r i h á z a s s á g . Nagy 

Ignác. 851. 
R e f . e g y h á z u n k a n y a g i v i s z o n y a i h a j d a n é s 

most. Görömbei Péter. 790. 
Requiesca t in pace. Bierbrunner Gusztáv. 

9 1 5 . 9 4 9 . 
R é v é s z I m r e m e g h a l t Ballagi Mór. 2 2 7 . 
S z a b a d a v á s á r . Ferencz József. 6 5 . 1 0 6 . 
T a r c z y L a j o s m e g h a l t . Ballagi Mór. 3 9 1 . 
Ü d v ö z ö l j ü k a z s i n a t o t . Szerkesztő. 1 3 9 5 . 
V é l e m é n y a k e r e s z t e l é s i a n y a k ö n y v h e l y e s ve-

zetéséről. Marjai Péter. 1299. 
V i s s z a p i l l a n t á s a r e f . k o n v e n t t a n ü g y i j a v a s l a -

tára. Farkas József. 393 
V i s s z h a n g . Czékus István. 3 2 3 . 
Z s i n a t i u t ó h a n g . Farkas József. 1 6 1 1 . 

II. Iskolaügy. 
A d u n a m e l l é k i r e f . e . k . t a n á r e g y e s ü l e t a l a p -

s z a b á l y - t e r v e z e t e . II. Kiss Kálmán. 1 4 0 5 . 
A d u n á n t u l i á g . e . m e g y é k t a n i t ó i é r t e k e z l e -

t e i n e k a l a p s z a b á l y a i . Kolbenheyer Albert. 7 0 0 . 
A f . - b a r a n y a i h . h . t a n t e s t ü l e t é v i n a g y g y ű -

lése. Király Károly. 431. 
A m a g y a r o r s z á g i , a n g o l r e n d s z e r s z e r i n t i va -

s á r n a p i i s k o l á k r ó l . Láng Adolf. 4 6 9 . 
A m á s v a l l á s ú t a n k ö t e l e s e k t a n d i j k é r d é s e B a -

r a n y á b a n . Király K. 5 9 4 . 
A r e f . t a n i t ó k k í v á n a l m a i . Dr. G. J . 1 1 4 9 . 

1180. 
A r e f . t a n i t ó k o r s z . é r t e k e z l e t e e l ő t t . Kiss 

Kálmán. 1017. 
A y . - p a t a k i r e f . l e á n y i s k o l á r ó l . 4 6 7 . 
A t h e o l o g i a i a k a d é m i á k A n g o l o r s z á g b a n . Fel-

méri Lajos. 533. 563. 
A t h e o l o g i a i o k t a t á s A n g o l o r s z á g b a n . Felméri 

Lajos. 797. 828. 
A z a . - b o r s o d i t a n i t ó i k ö r é r t e k e z l e t e . Hagy-

mási Pál. 697. 
A z u j a b b k o r i t h e o l o g u s n e v e l é s a l a p e l v e i . Hörk 

József. 1678. 1711. 
B u d a p e s t i r e f . t h e o l . i n t é z e t z á r ü n n e p é l y e , y. 

8 2 4 . 

E g y - k é t m e g j e g y z é s a » D e b r . P r o t . L a p « - n a k 
a r e f . t a n i t ó k k í v á n a l m a i t i l l e t ő c i k k é r e . 
Referens. 1340. 

F e l h i v á s a d u n a m e l l é k i r e f . e . k . t a n á r t e s t ü l e -
t e i h e z . 88ÍI-

F e l h i v á s a m a g y a r o r s z . r e f . e g y h á z t a n á r k a r a i -
hoz. Szegedi Sándor és Joó István. 1715. 

F . - z e m p l é n i r e f . e . m . t a n i t ó i é r t e k e z l e t . Bö-
szörményi Károly. 924. 

H e g y a l j a i á g . t a n i t ó - e g y l e t g y ű l é s e . Horváth 
Sándor. 985. 

I s k o l a i é r t e s í t ő k . Ballagi Géza. 9 1 9 . 9 5 1 . 9 8 2 . 
1 0 1 5 . 1 0 4 8 . 1 0 8 2 . 1 1 1 3 . 1 1 4 7 . 1 1 7 9 . 1 2 0 7 . 
1 2 4 2 . 1 2 7 5 . 1 3 0 5 . 1 3 3 7 . 1 3 6 9 . 1 4 0 3 . 



N y i l t k é r e l e m a r e f . t a n i t ó k z s i n a t i e m l é k i r a t a 
t á r g y á b a n . Szalóky Dániel. 8 5 S . 

N y i l t l e v é l G ö r ö m b e i P é t e r h e z . Lukács Ödön. 
5 6 7 . 

R e f . n é p t a n i t ó k g y ű l é s e B u d a p e s t e n . Referens. 
1 0 8 5 . 

S á r o s p a t a k i r e f . a k a d é m i a t a n r e n d j e . 1 9 8 . 1 1 8 3 . 
T a n i t ó i k e t t ő s j i b i l a e u m . s. d. 1 - 0 9 . 
T i s z á n t ú l i r e f . t a n á r e g y l e t g y ű l é s e , x. y. 9 2 2 . 
T i t k á r i j e l e n t é s a b u d a p e s t i r e f . t h e o l . ö n k é p z ő -

k ö r r ő l . Kenessey Béla S - T . 

III. Tárca. 
A d a t o k K é v é s z I m r e é l e t t ö r t é n e t é h e z . Göröm-

bei Péter. -.9 '. 
A k e r e s z t e l é s i a n y a k ö n y v k é r d é s é n e k t i s z t á z á -

s á h o z . Tömösközi. 1 4 1 0 . 
A k ö z p o n t i é n e k b i z o t t s á g m u n k á l i t a . K á l m á n 

Farkas. 1(49. 
A K r i s z t u s s í r j a , Hetesy Vidor. 1 1 9 1 . 
A magyaros í tás a felvidéken. Fekete István 

1 2 1 7 . 
A m a g y a r r e f . m á s o d i k c o n v e n t é s az é n e k 

ügy. Ivánka Sámuel. 19°. 
A m u n k i k e z d e t é n . Lévai) Lajos. 1 3 7 . 2 6 3 . 

4 7 5 . 7 3 2 . 8 5 9 . 1 0 ' J I . i l b i . L 8 2 . 1 0 2 1 . 
A n ő k é s a t á r s a d a l o m Ballagi Aladár. 3 6 3 . 

3 9 9 . 
A szabadelvű theologiáról . Masznyik Endre. 

2 0 1 . 2 3 4 . 5 9 8 . 6 - 8 . 
A t a n i t ó - k á p l á n o k n y u g d i j a / á s a . Kővárt/ László. 

1 0 9 1 . 
A t i s z a i á g . e . k e r . e g y h á / . r e n d e z e t i j a v a s l a t a . 

Quidam. 659. 704. 7 26. 762. 79 '. 
A z a f f i l i á l á s k é r d é s é h e z . Kajati Mihály. 1 7 1 8 . 
A', á g . e v a n g é l i k u s o k é n e k e i . Kálmán Farkas. 

3 t ) l . 
A z á g . e v a n g é l i k u s o k é n e k e i . Turcsányi A. 

1 3 5 . 
Az egyházi magtá rakró l . Gázon Gyula. I 188. 
A z é n e k ü g y i b i z o t t s á g j e g y z ő k ö n y v é r ő l . Ivánka 

Sámuel. 1305 
Az 1790/1-iki 26 . t. c. 0. §-a. Zábrák Dé-

nes. 8 9 2 . 
A z o r s z á g o s p r o t . l e l k é s z i é r t e k e z l e t ü g y é b e n . 

Czelder Márton. 1347. 
A z o r s z á g o s t ö r v é n y e k é s a k l é r u s . Lágler 

Sándor. 199. 
u j é n e k e s k ö n y v . Kálmán Farkas. 1 1 5 1 . 

1-211. 
Az • U n b e w u s s t « bö lcsésze te . Dr. Bihari Pé-

ter. 2 0 5 . 2 3 8 . 2 6 6 . 3 0 1 . 3 3 2 . 3 6 6 . 4 0 3 . 4 3 6 . 
4 7 2 . 5 0 5 . 

B ö n g é s z e t Csepeli Pál. I7l>. 0 3 1 . 7 5 9 . 9 8 7 . 
C y r i l l é s M e t h o d . k. s. 1 0 8 8 
» U e i n i k o r d e b r e c e n i d e á k v o l t . * 1 6 5 4 . 
K g y 9 0 é v e s í g é r e t Nagy lgv\ác. 9 5 3 . 
K g y téve-- a d a t k i i g a z í t á s a é s m u t a t v á n y e g y 

r é g i k á t é b ó l . Szilágyi Gáltor. 1 2 * 8 . 
^ t n e k ü g y ü n k . Sántha Károly. •">.'. 7 . 5 6 9 . 

Húsz év mán. Czelder Márton. 10. 
K e . l e n e k e e g y h á z i m a g t á r a k ? Szekeres Mi-

hály. 1215. 
K e r e s z t é n y v. k e r e s z t y é n M a g v e t ő 3 PéterJi Dé-

nes. 11)8. 
Keresztény v. keresztyén. I'éterfi Dénes 503. 
Külön nemzet i ség-e a zsidó ? Ballai/i Géza. 

1 . 7 8 . 
M é g e g y s z e r a k e r e s z t e l t e k a n y a k ö n y v e z é s é r ő l . 

Vattráry Sándor. 1372. 
-i M é g e g y s z ó z a t é n e k ü g y ü n k k é r d é s é h e z . / »—ű. 

1243. 
Mire vnn szükségünk ? Ilörk József 165. 
N é h á n y sz > a p e r i c o p á k r ó t . Horváth Károly. 
N y i l t k é r e l e m az e r d é l y i m a g á n - d o l g o z ó k h o z 

az é n e k e k é r d e k é b e n . Ivánka Sámuel. 1 3 7 0 . 
N y i l t l e v é l a » l ' r o t . E g y h . é s I s k . L a p « s z e r -

k e s z t ő s é g é h e z . fítH/isivh Mihály. 4 2 
P a p i e g y e n r u h a a m a g y a r r e f . e g y h á z b a n , t. 

9 5 0 . 
P r o t . h í r l a p i r o d a l o m . A.i.i / . 7 . 
Szórszálhasogatások. Görömbei Péter. 7(ifi. 

T á j é k o z ó t e r v a f. é v i m á r c i u s i e g y e t , k o n v e n t 
j k ö n y v e 108 . §. s zámára . Szikszai Pál. 1 3 4 3 . 

U r v a c s o r a i b a b o n á s s z o k á s o k az é s z t e k n é l . 
Dr. Versenyt György. 1681. 

Válasz Csepel i Pál u rnák . Marjai Péter. 1114. 
Zsinat előtt . Pereszlényi János. 40. 72. 

IV. Könyvismertetés. 
A h i t t e m p l o m a . C K . S p u r g e o n - T ó t h K á l -

mán. Görömbei Péter. 67". 709. 
A k e r . e g y h á z t ö r t é n e l m e , W a r g a L a j o s . Far-

kas József 438. 
A K e r . M a g v e t ő 1 5 - i k é v f o l y a m a . T. Gy. 1 0 7 . 
Autonomia. Begedi Lajos. 1558. 1630. 
C h a n n i n g m ü v e i n e k l e g ú j a b b k ö t e t e . 7 3 6 . 
E g y h á z i b e s z é d e k , K o l b e n h e y e r A l b e r t . Bog-

nár Endre. 209. 
E g y u j n é p i s k o l a i a l k o t m á n y t a n , V i s k i K . B á -

lint. Ballagi Géza. 603. 633. 007. 
\ É n e k l ő k a r , K á l m á n F a r k a s . Komjáthy Ge-

deon. 12. 
F e l e l e t a b í r á l a t >mra a l o t t v á l a s z r a . Szabó 

Imre. 172. 
F e l e l e t a v á z l a t a i m r ó l i r t b í r á l a t r a . Nágy La-

jos. 5 0 7 . 
G y a k o r l a t i b i b l i a m a g y a r á z a t o k . Török József. 

3 0 7 . 
H a g y a t é k o m fiaimnak, Vei t á n E n d r e . Sántha 

Károly 2~0. 
J o h . A m o s C o m e n i u s a l s T h e o l o g , H . F e r d . 

C r i e g e r n . Linberger I. 1 6 8 2 . 
K ö z ö n s é g e s s z á m t a n , M a u r i t z R e z s ő . Nagy 

Sándor. 1291. 1313. 13 IS. 
L a s c o J o h a n n e s , I I H a l t o n . Linberger I. 1 7 2 0 . 
L e v é l e g y a n y á h o z , Czinke István. 5 4 0 . 
L u t h e r ' s T e s t a m e n t , E A . O o l e s c h a l l . Haan 

Lajos. 141. 
N e v e l é s t a n , d e G e r a n d o A n t o n i n a K. P. 1 2 5 3 . 
R ö v i d v á l a s z . Zombori Gedö. 7 4 . 
S c h w e d i s e h e G e s c h i c h t e , d r . l u l i u s W e i d l i n g . 

Dr. Ballagi Aladár. 1 0 5 6 . " 
S z á s z K á r o l y p a p i d o l g o z a t a i . Farkas József. 7 8 . 
T h u k y d i d e s b e s z é d e i , Hásze l A u r é l . Zsoldos 

Benő. 1451. 
V á l a s z N a g y S á n d o r u r n á k , Mauritz Rezső. 

1 3 7 5 . 
V á z l a t o k e g y h á z i b e s z é d e k h e z , N a g y L a j o s . 

Czinke István. 405. 

V Belföld. 
A b u d i p e s t i B e t h e s d á r ó l . Láng Adolf. 6 4 9 . 
A b u d a p e s t i u n i t á r i u s fiók-egyház ü n n e p é l y e . 

Jakab Elek. 7IS. 
A g e v . e g y h á z e g y e t e m e s g y ű l é s e . — g . — 1 3 7 9 . 
A h . é s á g . e v . e g y h á z a k k é r v é n y e a k é p v i -

s e l ő h á z h o z . B. Radvánszky Antal. 3 7 5 
A k é z ü l ő e g y l i á • r e n d e z e t i t i sza i j a v a s l a t t á r -

g y á b a n . Fekete István. 1 3 5 3 . 
A p a p i n y ű g - é s ö z v e g y - á i v n - i n t é z e * a t i szá ' i -

inneni ref. super in tendent iában . Elles Ábra-
hám. 5 1 4 . 5 7 3 

A i r o t e - t á n s iigy Z e m p l é n f e l v i d é k é n . Gerecz 
Lajos. 2.3. 

A s l a v o n i a i m i s s i ó . Xovottny Alajos. 1 4 6 . 1 7 0 . 
A s o p r o n i e s e t a k i r . t á b l á n . 18 . 
A s z e g e d i r e f . e g y h á z ü g y é b e n . Varga Pál. 19. 
A t i sza i á g . e v . e . k e r ü l e t u j c o o r d i n a t i ó j a . 

Weber Samu. 14. 
A t ö r v é n y e s n ő n e k n e m t ö r v é n y e s f é r j é t ő l 

s z á r m a z o t t g y e r m e k e a n y a k ö n y v e z é s é r ő l Tö-
mösközi Sándor. 1 liSS. 

A t r ó n ö r ö k ö s n á s z ü n n e p é l y e é s a r e f . e g y h á z . 
6 7 4 . 

A X I I I v á r o s i e s p e r e s s é g g y ű l é s e . IVe/jcr 
Samu 812. 

A z e g y e t e m e s ev . k ö z a l a p r ó l . Láng Adolf. 9 5 9 . 
A z i n c é d i s é r e l m e s e«e t . Zábrák Dénes. 1 0 2 0 . 
A z o r s z á g o s á r v a e g y l e t k ö z g y ű l é s e . B. J . 5 7 2 . 
A i u n i t á r i u s o k a n y a e g y h á z z á a l a k u l á s á n a k ün-

n e p é l y e B u d a p e s t e n . V. 1 3 1 7 . 
B a r s i e v . e s p e r e s s é g g y ű l é s e . S. D. 1 2 2 4 . 

B a r s i r e f . e . m e g y e g y ű l é s e . Juhász Pál. 7 7 3 . 
B a r s i r e f . e . m e g y e ó sz i g y ű l é s e . Gergely An-

drás. 1360. 
B é k é s b á n á t i r e f . e . m e g y e g y ű l é s e , r. I. 1 1 2 2 . 
D u n a m e l l é k i ref . e. k e r . közgyű lé se . Farkas 

József 675. 
O u n á n t u l i á g . e . k e r . k ö z g v ü l é s e . Bognár Endre. 

1 1 5 3 . 

O u n á n t u l i á g . e . k e r . g y á m o l d á j a . Bognár 
Endre. 1219. 

Egyházi sé re lmeink ké rdéséhez . Weber Samu. 
1 3 7 2 . 

E g y h á z l á t o g a t á s a k i s h o n t i e v . e s p e r e s s é g b e n . 
Liszkay János. 989. 

E g y k i s n e c r o l o g i h e l y r e i g a z í t á s . Kármán Pál. . 
Í 7 8 . 

E m l é k e z e t e s n a p a b a t i z f a l v i e g y h á z é l e t é b ő l . 
Bartal Andor. 1665. 

Emlékünnep H.-Böszörmény ben. Marjai Péter. 
1 0 9 5 . 

E l k é s e t t t u d ó s í t á s a b á n y a k e r ü l e t ez évi k ö z g y ű -
léséről. Bierbrunner Gusztáv. 1">12. 

E r m e l l é k i r e f e . m e g y e g y ű l é s e . Molnár Já-
nos. 810. 

E r m e . l é k i r e f . e . m e g y e r e n d k . k ö z g y ű l é s e . 
Molnár János. 1123. 

E r m e l l é k i r e í . e . m e g y e t a v a s z i g y ű l é s e . Mol-
nár János. 651. 

E r t e k e z l e t e k az 5 3 . § ü g y é b e n . 3 4 2 . 
Esdő szózat. Sediri János. 383 . 
É s z r e v é t e l e i a b á r t f a i e v . e g y h á z n a k a t i s za i 

e . k . r e n d e z e t i j a v a s l a t á r a . 1 3 1 9 . 
F e l h í v á s az i s k o l a ü g y i b i z o t t s á g z e n e é r t ő t a g -

j a i h o z . Ivánka Sámuel. 1 3 6 0 . 
F e l h í v á s az e p e r j e s i j o g a k a d é m i a ü g y é b e n . 

Bánó József. Dessewffy Kálmán. 34 í . 
F e l s ő - b a r a n y a i e m e g y e g y ű l é s e . Morvái Fe-

renc. 680. 
F e l s ő - s z a b o l c s i r e f . e n i . s z á m v e v ő g y i i l é s e . 

Görömbei Péter. 991. 
F e l s ő - s z a b o l c s i r e f . e . in . t a v a s z i g y ű l é s e . Gö-

römbei Péter. 511. 
F ö r d ő s L a j o s j u b i l a e u m a . ly. t i 3 8 . 
G ö m ö r i h . h . e . m e g y e t a v a s z i g y ű l é s e . Ko-

vács László. 577. 
Helyreigazí tás . Kármán Pál. 1025. 
H o m o n n a i p r o t . l e á n y e g y h á z k ö r é b ő l , Gerecz 

Lajos. 1092. 
H u s z o n ö t é v e s f e l ü g y e l ő i j u b i l a e u n i . Ilörk Jó-

zsef. 1359. 
I l l e t é k t e l e n k e r e s , t e l é s ü g y i t á r g y a l á s . Csuthy 

Zsigmond. 1324. 
I s m é t a k e r e s z t e l t e k a n y a k ö n y v e z é s é r e v o n a t -

k o z ó m i n i s t , r e n d e l e t . Tömösközi. 1 2 5 3 . 
Ismét az 53. §. Lágler Sándor. 717. 
I s m é t e g y s é r e l m e s e s e t . Böszörményi Károly. 

1 0 5 5 . 
I s m é t e g y v a l l á s i s é r e l e m . Gyönqyösi Sámuel. 

1 4 1 2 . 1 4 5 4 . 
K a l c h b r e n n e r j ub i l aeuma . Weber Samu. 9j>j . 
K a r á c s o n y e s t é j e a p r o t . á r v a h á z b a n . B. J . j(; 
K é r e l e m a X V I s z á z a d b e l i r e f z s i n a t o k ű ^ y ^ . 

ben. Id. Kiss Áron. 80. 
K i s k ü l ö m b s é g . Tömösközi Sándor. 1 0 0 2 . 
K ö r l e v é l az 5 3 . ü g y é b e n . B. Radvánszky 

Antal. 142. 
K ü l s ő - s o m o g y i r e f . e . m e g y e g y ű l é s e . Kálmán 

Gyula. 583. 611. 
L e v é l a m a g v a r é s a n g o l u n i t á r i u s o k v i s z o -

n y á r ó l . V. 9 2 9 . 
M á r a m a r o s - u g o c s a i r e f . e . m e g y e k ö z g y ű l é s e . 

Bikky Ferenc. 1158. 
M e g h í v ó a m á r c . S - k i k o n v e n t r e . 1 7 5 . 
M e z ő f ö l d i e . m e g y é b ő l . Cs. 0 8 1 . 8 1 2 . 
N a g y b á n y a i e . m e g y e i m i z é r i á k . Báthi Károly. 

3 1 0 . 
N é h á n y é s z r e v é t e l a G ó z o n G y u l a u r á l t a l k ö z -

lött necrologra. Boldizsár Imre. 341. 
Nyilatkozat. Lukács Ödön. 686. 1159. 
N y i l t l e v é l M o c z k o v c s á k J á n o s , z ó l y o m i fő-

e s p . ú r h o z . Thébtuz János. 1 6 8 5 . 
O l t á r - é s s z ó s z é k s z e n t e l é s E ő r - S z i g e t e n . Zábrák 

Dénes. 1293. 



P á p a i r e f . e . m e g y e ő s z i g y ű l é s e . Szekere* 
Mihály. 1156. 

P e s t i r e f . e . r n e g y e g y ű l é s e . B. J . 5 4 8 . 
P e s t m e g y e i e v . e s p e r e s s é g j a n . 1 4 - i k i g y ü l é ; e . 

8 3 8 . 
P e s t m e g y e i e v . e s p e r e s s é g g y ű l é s e . Galgarol-

gyi. 1 4 1 5 . 
S k ó t ü n n e p é l y a h o l d - u t c á b a n , b. f . 5 1 7 . 
S z a t m á r i r e f . e . m e g y e g y ű l é s e . Kalós Péter. 

1 0 5 9 . 
S z a t m á r i r e f . e . m e g y e t a v a s z i g y ű l é s e . Kalós 

Péter. 047. 
S z ó z a t a t i s z á n i n n e n i r e f . e . k e r ü l e t h e z . Vigil. 

2+1. 
Templomszen te lés i ünnepély. Weber Samu. 550 . 
Tiszai ág . e. ker. gyűlése. Weber Samu. 1118. 
T i s z á n i n n e n i r e f . e . k e r . t a v a s z i g y ű l é s e . Mit-

rovics Gyula. 714. 740. 
T i s z á n t ú l i r e f . e . k e r . k ö z g y ű l é s e . 6 0 6 . 
T i s z t á z z u k a k é r d é s t . Szabó György. 3 8 0 . 
T o r n a i e . m . ő s z i g y ű l é s e . 1- 8 2 . 
T ö r ö k P á l e . k e r . g y ű l é s t m e g n y i t ó b e s z é d e . 

7 6 8 . 8 0 3 . 8 3 1 . 
V á l a s z a n e c r o l o g i h e l y r e i g a z í t á s o k r a . Gózon 

Gyula. 613. 
V á l a s z L u k á c s Ö d ö n e s p e r e s n e k . Görömbei 

Péter. 643. 
V a l l á s s é r e l m i ügy T a t á n . Pap Gábor. 4 9 . 
V é r t e s a l j a i e . m e g y e k ö z g y ű l é s e . Urházy La-

jos. 5 1 5 . 

VI. Synodalia. 
A r e f . e g y h á z e g y e t e m e s k o n v e n t j e . Farkas 

József. 335. 368. 
A z s i n a t i k é p v i s e l ő k n é v s o r a . 1 2 4 9 . 
D e m a g ó g i a a z s i n a t o n . Nagy Ignác. 1 6 2 8 . 
I d . b . V a y M i k l ó s f ö l h í v á s a . 6 U l . 
M i n i s t e r i l e i r a t . 3 0 7 . 
O r s z á g o s p r o t . l e l k é s z i é r t e k e z l e t . Czelder Már-

ton. l i > 9 0 . 
R e f . l e l k é s z e k é r t e k e z l e t e D e b r e c e n b e n . Lévay 

Lajos. 1509. 
Ü d v ö z ö l j ü k a z s i n a t o t . Szekeres Mihály. 2 6 9 . 

Szerkesztő. 1395. 
Z s i n a t i t u d ó s í t á s . 1 4 2 7 . 1 4 6 7 . 1 5 1 5 . 1 5 6 3 . 

VII. Régiségek. 
A c s e p r e g i c o l l o q u i u m . Hörk József. 1 1 9 4 . 

1221'. 
A d a l é k o k a c s e p r e g i é s k é s m á r k i c o l l o q u i u m o k 

történetéhez. Weber Samu. 844. 
A z a b a u j - s z e p s i r e f . e g y h á z t ö r t é n e t e . Pajkos 

Endre. 862. 895. 933. 
B á r t f a i é n e k e s k ö n y v . Kálmán Farkas. 1 0 6 1 . 

1 0 9 7 . 1 1 2 7 . 
B á t h o r y Z s ó f i a é s a p r o t e s t á n s o k . Szikszai 

Pál. 1 6 9 1 . 1 7 : 3 . 
J e ' t e l e n s í r o k . Szentkút! Károly. 9 6 1 . 9 9 . " . 

1026. 
M é g i s p r o a r i s e t f o c i s . Kálmán Farkas. 2 1 1 . 
N a g y d o b s z a i é n e k e s k ö n y v . Kálmán Farkas. 

, 8 2 . 1 1 2 . 1 4 8 . 
Ő s z i n t e v á l a s z . Liszkay József. 4 8 1 . 
T u l a d u n a i ref . e. k e r . r ég i sége i . Szikszai Pál. 

4 1 0 . 

VlII. Külföldi egyház és iskola. 
A b e l v á r o s ( C i t y ) e g y h á z a i L o n d o n b a n . He-

tesy Victor. 1101. 
A k l e r i k á l i s t a n í t á s , lletesy Victor. 1 2 5 7 . 
A p r ó s á g o k . Hetesy Victor. 2 1 5 . 3 1 3 . 8 7 3 . 

1 2 3 0 . 1 3 6 0 . 
A v a l l á s k i i r t á s a . 1 2 2 8 . 
A z e g y e t . p r o t . e g y h á z m i s s i ó - m u n k á l a t a i . Fán-

csik János. 875. 907. 937. 966. 1003. 
1 0 2 8 . 1 0 6 4 . 

A z e z ü s t ö s z á s z l ó . Hetesy Victor. 1 C 9 5 . 
A z u j a n g o l b i b l i a f o r d í t á s . Hetesy Victor. 9 6 4 . 
C a m p e l l o g r ó f á t t é r é s e . 1 2 5 5 . 
E d i n b u r g h i l e v é l . 8 6 5 . 8 9 9 . 
É v i j e l e n t é s a G u s z t á v - A d o l f - e g y l e t m ű k ö d é s é -

ről. Láng Adolf. 1161. 
F r a n c i a p r o t . e g y h á z i l a p o k b ó l . K. P. 7 4 1 . 

1 1 6 5 . 
G u s z t á v - A d o l f - e g y l e t 3 5 - i k n a g y - g y ü l é s e . Láng 

Adolf. 13S5. 1417. 1458. 
H e r r n h u t . Kármán József. 1 1 5 . 1 5 1 . 
I n n s b r u c k . Ballagi Aladár. 9 9 9 . 
I r l a n d j ö v ő j e . Hetesy Victor. 1 6 6 6 . 
J a p á n v a l l á ó á l l a p o t a . Hetesy Victor. 5 1 8 . 
Levél Kar l sbadbó l . Szöllősi Antal. 1387. 
P á r i z s i p r o t e s t á n s o k . Krupecz István 5 3 . 
S t o p f o r d B r o o k e l e m o n d á s a . Hetesy Victor. 5 6 . 
V i k t ó r i a Viski Krüzselyi B. 1 1 9 7 . 
W i t t e n b e r g a . Kármán József. 5 5 2 . 

IX. I.odalom. 
Á l l a n d ó r o v a t m i n d e n s z á m b a n . A n e v e z e t e -

s e b b k ö z l e m é n y e k : 
A k ö l t ő l e á n y a , H e g e d ű s I s t v á n t ó l . 2 7 6 . 
A m a g y a r o r s z á g i p r o t . e g y h . t ö r t é n e l m e . 1 7 9 , 
A n y i l a t k o z a t . 1 8 1 . 
A t i s z á n t ú l i r e f . k ö z é p i s k o l a i t a n á r e g y e s ü l e t 

é v k ö n y v e . 3 1 4 . 
A u t o n o m i a , B e g e d i L a j o s t ó l . 1 3 9 0 . 
A z i s k o l á z á s j e l e n e A n g o l o r s z á g b a n , F e l m é r i 

L a j o s t ó l . 5 8 6 . 1 3 9 1 . 
B é k é s b á n á t i r e f . e . m e g y e j e g y z ő k ö n y v e . 4 1 3 . 
E g y e m l é k i r a t . 5 2 0 . 
E g y h á z a i n k é r t e s í t ő i . 1 8 0 . 
E g y m u l a s z t á s u n k . 7 7 5 . 
E m l é k b e s z é d e k é s t a n u l m á n y o k , T r e f o r t t ó l . 8 4 7 . 
E m l é k i r a t a t i s z a i e v . e . k e r . c o o r d i n a t i ó j á r ó l . 

5 2 0 . 
G y ö n g y ö s y S á m u e l m ű v e i . 0 1 0 . 
H é b e r - m a g y a r s z ó t á r , P o l l á k K á i m t ó í . 5 5 1 . 
L u k á c s Ö d ö n b e s z é d e i . 1 0 6 8 . 
Ö n u r a l o m , L i t e r á t y J á n o s t ó l . 2 1 7 . 
Ó r a m u t a t ó , I v á n k a S á m u e l t ő l . 1 7 2 7 . 
Z s i n a t i é r t e s i t ő . 1 1 6 6 . 

X. Különfélék. 
Á l l a n d ó r o v a t m i n d e n s z á m b a n . A n e v e z e t e -

s e b b k ö z l e m é n y e k : 
A b o r s o d i r e f . t a n i t ó e g y l e t . 1 0 7 2 . 
A c s a i e v . e g y h á z 1 0 3 7 . 
A d a k o z á s i f e l h í v á s a h o m o n n a i j e á n y e g y h á z r a . 

7 8 4 . 
A d a l é k a z i l l e t é k t e l e n k e r e s z t e l é s e k ü g y é h e z , 

1421-. 
A d e b r e c e n i p r o t e s t á n s l a p . 8 6 . 
A f e s z ü l e t e k . 2 i . 
A k l a s s z i k a i n y e l v e k t a n í t á s á r ó l . 1 2 1 . 
A n a z a r é n u s s e c t a . 1 2 3 2 . 
A n . - g e i e s d i e v . g y ü l e k e z e t . 3 4 7 . 
A p á c a i C s e r e J á n o s e m l é k e 4 8 3 . 
A s á r o s p a t a k i f ő i s k o l a i i f j ú s á g k e b e l é b ő l . 1 2 0 0 . 

1 3 2 6 . 
A s o p r o n i ü g y b e n . 2 3 . 
A z e g y h á z g o n d n o k m a g á n v a g y o n a . 3 1 7 . 
A z s i n a t m e g n y i t á s a . 1 3 9 2 . 
A z s i n a t r ó l . 1 1 0 4 . 
B á c s k a i n a z a r é n u s o k . 7 4 4 . 
B é k é s - b á n á t i r e f . e . m e g y e . 5 8 8 . 
B o t r á n y o s e s e t . 1 0 3 1 . 
D á v i d F e r e n c é l e t é h e z . 1 1 0 5 . 
D e b r e c e n i a k a d . é l e t . 1 2 9 5 . 
D u o s í d i c u n t i d e m , n o n e s t i d e m . 1 0 0 6 . 
E g y e t e m e s é n e k ü g y i b i z o t t s á g . 9 4 2 . 

E g y e t e m e s e v . t h e o l . a k a d é m i a . 9 7 1 . 
E g y h á z k e r ü l e t e k r e n d e z é s e . 9 7 2 . 
E s z t e r g o m b ó l 1 1 3 3 . 
E s z t e r g o m i e l s ő r e f . i s t e n i t i s z t e l e t . 1 4 2 3 . 

. . F e l h í v á s a T o m p a - r e l i q u i á k ü g y é b e n . Szent-
pétery Sámuel. 746. 

F ö r d ő s L a j o s j u b i l a e u m a . 7 2 1 . 
G ö m ö r i e g y h á z m e g y é b ő l . 1 2 0 0 . 
J a v í t o t t a n g o l u j t e s t a m e n t o m . 7 7 7 . 
K a d a r k ú t i r e f . e g y h á z . 1 0 3 5 . 
K é r e l e m , id. br. Vay M. é s Kun B. 2 1 9 . 
K i r á l y l e h o t a i t ű z v é s z . Linczényi Lajos. 7 2 2 . 
K i s h o n t i e v . e s p e r e s s é g . 1 4 2 3 . 
K o v á c s S . J ó z s e f j u b i l a e u m a . 91-1. 
M e l i u s P é t e r s í r e m l é k e . 6 1 8 . 
N a g y s z e r ű a d o m á n y . 5 0 . 
P o l g á r i h á z a s s á g . 4 1 3 . 
S . - p a t a k i r e f . l e á n y i s k o l a . 9 1 2 . 
S z e g e d i e v . e g y h á z . 3 8 6 . 
T i s z a i e . k e r . c o o r d i n á t i ó . 1 0 7 1 . 
T i s z á n i n n e n i r e f . e . k e r . g y ű l é s e . 1 2 9 6 . 
T i s z á n i n n e n i s u p e r i n t e n d e n t i a t a v a s z i g y ű l é s e . 

688. 
T o m p a - r e l i q u i á k . 1 0 0 6 . 
T ü r e l m i r e n d e l e t . 1 3 2 6 . 
V a d h á z a s s á g o k . 1 0 3 5 . 

XI. Necroloqok. 
B a r i s S á n d o r . Zrarinyi Emil 1703. 
B e n k ő S á n d o r . Nagy Imre. 31-9. 
B o n c z I t t v á n e m l é k e z e t e . Hetesy Victor. 5 4 . 
C s a n á l o s s y G y ö r g y . Sz. 1 7 3 1 . 
D l h á n y i J ó z s e f . Zrarinyi Sándor. 91. 
E m ő d y I s t v á n . K. B. 4 2 2 . 
F a b r i t i u s K á r o l y . 1 8 6 . 
G o d á n y I s t v á n . Kálmán Farkas. 93. 
Gózon László. Gózon Gyula. 29. 
H a u b n e r M á t é . Poszvék Sándor. 4 1 7 . 4 4 6 . 

4 8 5 . 

H e w e s s y K á r o l y . Ballagi Aladár. 7 8 0 . 
H o m o l a Is tván. Hüvösi Lajos. 350 . 
I d . H o r v á t h I s t v á n . U. F. 1 5 6 1 . 
»Jöjj ide és l ás ; !« Dicső fi J. 2 8 ' . 
K e m e n c z k i G á b o r . Biczó Pál. t 3 
K o v á c s J á n o s . Czinke István. 7 4 7 . 
L á g l e r S á m u e l . K — ) i . ( !2 . 
M o l n á r A l a d á r . 1 1 3 4 . 
M o l n á r I m r e . F. 1 5 6 . 
N a g y P á l . Biró Antal. 3 1 9 . 
P a p p s z á s z J ó z s e f . Csengery József. 1 2 3 . 
R é v é s z I m r e . Ballagi Aladár. 2 4 . 
R é v é s z I m r e e m l é k e z e t e . 2 8 1 . 

é v é s z I m r e m ü v e i . Révész Kálmán. 2 8 2 . 
é v é s z I m r e u t o l s ó n a p j a . 2 : 5 . 

R o s e n a u e r K á r o l y . Böhm Károly. 2 2 1 . 
S c h o l t z J ó z s e f . 3 8 7 . 
Simon Sámue ' . Szabó Imre. 88. 
S v e h l a J á n o s , llolles Dániel. 4 5 2 
Szele Imre Molnár János. 1040. 
Szobi Pál. Vezekényi Victor. 124. 
T a t a y S á m u e l . Csaby Miklós. 1 6 8 3 . 
Tessényi János . Bierbrunner Gusztáv. 1636. 
W a r g a R a j k a T e r é z e m l é k e . Viski K. B. 1 2 6 3 . 

XII. Nyilt tér. 
A z i g a z s á g k i r a g a d a h a l á l b ó l Nagy Meny-

hért. 130 í. 
F i d e , s e d v i d e c u i . Nagy Elek. 1 8 9 . 
Nyilatkozat. Bogyó Lajos. 288. 
N y i l a t k o z a t . Zombori Gedö. 2 8 8 . 
R ö v i d v á l a s z a h o s s z ú m e r e n g é s r e . Bikky Fe-

renc. 1425. 
Szólj igazat , b e t ö r i k a f e j ed Doktor János. 3 5 2 . 
Utolsó szó N . M, merengése i re . Doktor János. 

1 5 6 2 . 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó - t u l a j d o n o s : IE3a,llag"i 3vCór. D E U T S C H M . f é l e m ű v é s z e t i i n t é z e t B u d a p e s t e n . 

Mai szú munhhm mellékelve van: a Franklin-társulat karácsonyi 
könyvjegyzéke. 
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